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Мета. вивчити зміни якісних показників 
гумусу в чорноземах типових вилугуваних 
залежно від системи удобрення буряків 
цукрових у різноротаційних сівозмінах. 
Методи. довготривалий стаціонарний 
дослід. зразки ґрунту відбирали з шару 
0 – 30 см на період збирання буряків 
цукрових. уміст загального гумусу 
в ґрунті визначали за методом тюріна, 
груповий склад гумусу — за кононовою 
і бєльчіковою. Результати. досліджено 
зміни групового складу гумусу 
в чорноземах типових вилугуваних 
за застосування органо-мінеральної 
системи удобрення під буряки цукрові 
залежно від сівозмін. Висновки. найкращі 
якісні показники гумусу виявлено 
у зернопросапній сівозміні, де загальна 
кількість гумінових і фульвокислот за 
органо-мінеральної системи удобрення 
становила 1,20% (гк — 0,78, Фк — 0,42%, 
зв’язаних із R2о3 — 18, з Ca — 82%).

За довготривалого антропогенного на-
вантаження на агроекосистему змінюється 
як уміст гумусу, так і його якісний склад. 
Це пов’язано з агротехнічним впливом, 
який змінює природний розвиток гумусо-
утворення, насамперед гумусових речо-
вин — складних органо-мінеральних спо-
лук, неоднаково стійких до антропогенного 
навантаження [1, 7, 15, 16].

Дослідження останніх років свідчать, що 

рівень забезпечення ґрунтів України орга-
нічною речовиною залишається на низько-
му рівні, щороку втрати гумусу становлять 
0,6 – 1 т/га [3, 5, 6].

Дослідження, проведені на Біло цер-
ківській дослідно-селекційній станції в чор-
ноземі глибокому вилугуваному в 10-піль-
них сівозмінах свідчать, що у плодозмінній 
сівозміні без застосування добрив кіль-
кість гумінових кислот становила 0,77%, 

Ключові слова: чорнозем типовий вилугуваний, гумус, фульвокислоти,  
гумінові кислоти, груповий склад гумусу, сівозміни, система удобрення.
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фульвокислот — 0,41, у просапній — 0,53 
і 0,65, у зернопросапній — 0,76 і 0,46%. На 
фоні органо-мінеральної системи удобрен-
ня — відповідно 0,89; 0,45; 0,58 і 0,70; 0,90 
і 0,50% [6].

Регуляторними механізмами стабілізації 
запасів і поліпшення якісного складу гумусу 
можуть бути система удобрення за вико-
ристання традиційних та альтернативних 
джерел органіки і екологічно збалансована 
структура сівозміни [1, 8, 9, 11, 18].

Чорноземні ґрунти агроландшафтів ма-
ють переважно гуматно-фульватний та 
фульватно-гуматний тип гумусоутворення, 
лише на перелогах, переважає гуматний, 
як найбільш притаманний чорноземним 
ґрунтам [4].

Мета досліджень — вивчити зміни якіс-
них показників гумусу в чорноземах типо-
вих вилугуваних залежно від системи удо-
брення буряків цукрових у різноротаційних 
сівозмінах.

Матеріали та методика досліджень. 
Дослідження з вивчення якісних змін гу-
мусу проводили в довготривалому стаціо-
нарному досліді Білоцерківської дослідно-
селекційної станції, закладеному у 1976 р.,  
який включав різноротаційні 10-пільні сі-
возміни.

Ґрунт дослідного поля — чорнозем 
типовий вилугуваний глибокий, малогу-
мусний крупнопилувато-середньосуглин-
ковий з умістом гумусу в шарі 0 – 30 см — 
3,6 – 3,8%, рухомих форм фосфору і ка лію (за 
Чиріковим) — відповідно 153 – 170 і 64 – 78, 
азоту луж но гідролізованого (за Корн філ-
дом) — 120 – 140 мг/кг ґрунту.

Площа облікової ділянки — 100 м2, 
пов торність — 3-разова. Агротехніка ви-
рощування культур — загальноприйнята 
для зони. Стаціонарний дослід реформова-
ний у 2006 р. після 3-х ротацій 10-пільних 
сівозмін з наступним переходом на 6-пільні 
сівозміни, які спрямовані на підвищення 
продуктивності культур і збереження ро-
дючості ґрунту.

До короткоротаційних сівозмін входили 
такі культури: до плодозмінної: кормові — 
33%, просапні — 17, зернові (вико-овес — 
пшениця озима — буряки цукрові — ячмінь +  
+ конюшина — конюшина — пшениця ози-
ма) — 50%; до просапної: кормові — 17%, 
просапні — 50, зернові (вико-овес — пшени-
ця озима — ячмінь — соя — соняшник) — 
33; до зернопросапної: кормові — 17%, 

просапні — 33, зернові (вико-овес — пше-
ниця озима — буряки цукрові — ячмінь — 
ріпак — пшениця озима) — 50%.

Дози внесення добрив на 1 га сіво-
змінної площі становили: мінеральних — 
N43P43K43 , органічних — 8,3 т. Мінеральні 
добрива вносили під усі культури сівозміни 
за винятком вико-вівса і ячменю, заробля-
ли у ґрунт побічну продукцію всіх культур 
сівозміни. Систему удобрення буряків цу-
крових і сівозміни наведено в таблиці.

Зразки ґрунту відбирали з шару 0 – 30 см  
на період збирання буряків цукрових. 
Уміст загального гумусу в ґрунті визна-
чали за методом Тюріна, груповий склад 
гумусу — за Кононовою і Бєльчіковою.

Результати досліджень. Проведені 
дослідження свідчать, що за довготрива-
лого антропогенного навантаження змі-
нюється як уміст гумусу в ґрунті, так і його 
якісні показники. Так, у плодозмінній сіво-
зміні на контролі без добрив уміст гумусу 
в орному шарі ґрунту становив 3,14%, що 
було на рівні із зернопросапною сівозмі-
ною, водночас у просапній сівозміні — 
3,10%, що свідчить про вищий ступінь мі-
нералізації гумусу. 

Від застосування органо-мінеральної 
системи удобрення як під буряки цукрові, 
так і в сівозміні загалом спостерігалося 
відтворення вмісту гумусу, що зумовле-
но особливістю типу ґрунту, структурою 
сівозміни і зоною зволоження. У варі-
анті, де застосовували 50 т/га гною +  
+ N100P100K100 під буряки цукрові і 8,3 т/га +  
+ N43P43K43 за ротацію сівозміни, вміст 
гумусу у плодозмінній сівозміні становив 
3,55%, що перевищувало контроль без 
добрив на 0,41 %. У зернопросапній сі-
возміні приріст гумусу становив 0,31%, 
у просапній — 0,24%, що менше, ніж 
у плодозмінній сівозміні на 0,17% і було 
зумовлено насиченням сівозміни просап-
ними культурами до 50%, тоді як у плодо-
змінній — лише 17%.

Заорювання побічної продукції культур 
сівозмін: соломи, стебел кукурудзи сприяло 
підтриманню балансу гумусу у ґрунті. Так, 
у варіанті плодозмінної сівозміни з унесен-
ням — солома + N100P100K100 кількість гуму-
су у орному шарі ґрунту становила 3,24%, 
що на 0,14% більше, ніж на контролі без 
добрив, але поступалася варіанту 50 т/га 
гною + N100P100K100 на 0,21%. Така різниця 
зумовлена кількістю надходження у ґрунт 
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сухої речовини і азоту у складі гною.
Загальний уміст вуглецю за внесення  

50 т/га + N100P100K100 був найвищий у плодо-
змінній сівозміні — 2,06%, у зернопросап-
ній — 2, без застосування добрив — 1,82 
і 1,82%.

У проведених дослідженнях за засто-
сування органо-мінеральної системи удо-
брення частка гумінових кислот у складі 
гумусу в плодозмінній сівозміні становила 
0,74%, у просапній — 0,60, тоді як без за-
стосування добрив — 0,62 і 0,56%. У зер-
нопросапній сівозміні, де частка просапних 
у попередні ротації сівозміни становила 
50%, а на час проведення досліджень — 
33, кількість гумінових кислот становила 
0,78, без застосування добрив — 0,65%. 
Отже, за збільшення частки просапних 
культур упродовж 3-ї ротації до 40% і змен-
шення за 4- і 5-ту ротації до 20% не спри-
яло збільшенню частки гумінових кислот.

У варіанті плодозмінної сівозміни, де 
заорювали солому і післяжнивні рештки 
усіх культур сівозміни, кількість гумінових 
кислот становила 0,68%, що поступалось 
органо-мінеральній системі удобрення 
на 0,06%.

Частка фульвокислот у складі гумусу 
на контролі без добрив у дослідженнях зни-
жується [10], тоді як згідно з даними інших 
досліджень [12], залишається без змін або 
зростає [13].

У плодозмінній сівозміні на фоні орга-
но-мінеральної системи удобрення кіль-
кість фульвокислот становила 0,44%, 
у зернопросапній — 0,42 і просапній — 
0,51%, без застосування добрив — від-
повідно 0,44; 0,48 і 0,44%. За заорювання 
соломи + мінеральних добрив у плодо-
змінній сівозміні вміст гумінових кислот 
становив 0,47%. У просапній сівозміні, 
де насичення просапними культурами 

груповий склад гумусу в орному шарі ґрунту чорнозему типовому вилугуваному залежно 
від системи удобрення і сівозміни (білоцерківська дСС, 2014 р.) 
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Плодозмінна сівозміна

Без добрив 3,14 1,82 0,09 1,06 0,62 0,44 0,78 1,40 9,2 90,8 0,204

Солома  +  
+ N100P100K100 3,24 1,87 0,10 1,15 0,68 0,47 0,72 1,45 10,8 89,2 0,259

50 т/га гною  +  
+ N100P100K100 3,55 2,06 0,12 1,18 0,74 0,44 0,88 1,69 18,0 82,0 0,270

Просапна сівозміна

Без добрив 3,10 1,80 0,08 1,05 0,56 0,49 0,75 1,14 8,7 91,3 0,183

50 т/га гною +  
+ N100P100K100 3,34 1,93 0,11 1,11 0,60 0,51 0,82 1,17 14,4 85,6 0,256

Зернопросапна сівозміна

Без добрив 3,14 1,82 0,09 1,08 0,65 0,44 0,74 1,48 10,8 89,2 0,198

50 т/га гною  +  
+ N100P100K100 3,45 2,0 0,12 1,20 0,78 0,42 0,80 1,85 18,0 82,0 0,254

  НІР05 0,12
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у 10-пільних сівозмінах протягом 3-х ро-
тацій становило 60%, а зернових — 40% 
без бобових культур, перехід на 6-пільні 
сівозміни з насиченням бобовими куль-
турами — 33%, просапними — 50 і зер-
новими — 17% не призвів до зменшення 
фульватизації. Зважаючи на попередні 
дослідження [6], можна констатувати 
той факт, що за довготривалого антро-
погенного навантаження для чорнозему 
типового вилугуваного характерне зрос-
тання частки фульвокислот і зменшення 
гумінових як у варіанті без добрив і за їх 
застосування. Під впливом застосуван-
ня добрив змінювалась як кількість гумі-
нових кислот, так і співвідношення між 
гуміновими і фульвокислотами. Однак 
загалом чорнозем типовий вилугуваний 
має гуматно-фульватний тип гумусоут-
ворення.

Для чорноземних ґрунтів за інтенсивного 
обробітку характерне гуматно-фульватне 
гумусоутворення, а для чорноземів опід-
золених і реградованих — фульватно-гу-
матний тип ґрунтоутворення. 

Співвідношення гумінових і фульвокис-
лот становило за застосування органо-міне-
ральної системи удобрення у плодозмінній 
сівозміні — 1,69, просапній — 1,17, зер-
нопросапній — 1,85; без застосування до-
брив — 1,40; 1,14 і 1,48 відповідно; на фоні 
заорювання солома + мінеральні добрива 
у плодозмінній сівозміні — 1,45.

Загальна кількість нерозчинного залишку 
найвищою була в плодозмінній сівозміні за 
внесення 50 т/га + N100P100K100 — 0,88%, 

тоді як у просапній і зернопросапній — 0,82 
і 0,80%.

Негідролізований залишок є потенцій-
ним джерелом гумусу і найбільше підвищу-
ється на фоні органо-мінеральної системи 
удобрення у плодозмінній сівозміні [14]. 
Отже, вміст гумусу у сівозмінах зумовле-
ний збільшенням кількості негідролізова-
ного залишку.

Застосування добрив і системи ведення 
сівозмін впливали на властивість гумінових 
кислот, які були зв’язані з Ca і R2O3. Так, за 
застосування органо-мінеральної системи 
удобрення у плодозмінній сівозміні кількість 
гумінових кислот, зв’язаних з Са, становила 
82%, у просапній — 85,6, зернопросапній — 
82%. Це свідчить про тенденцію до зни-
ження порівняно з контролем без добрив, 
що зумовлено погіршенням фізико-хімічних 
показників ґрунту.

Уміст рухомої органічної речовини (ла-
більного гумусу) найбільше характеризує 
ефективну родючість ґрунту [2]. Відповідно 
до цього кількість лабільного гумусу за 
органо-мінеральної системи удобрення 
становила 0,270, 0,256 і 0,254, тоді як без 
добрив — 0,204, 0,183 і 0,198%; за засто-
сування соломи і мінеральних добрив — 
0,259%.

Отже, вміст лабільного гумусу в чор-
ноземах типових вилугуваних зростає за 
застосування добрив. Водночас гумінові 
кислоти, зв’язані з R2O3, мали переваги 
на фоні добрив у всіх варіантах сівозміни 
порівняно з неудобреним фоном, що ста-
новило 14,4 – 18%.

У варіанті, де застосовували 50 т/га  
гною + N100P100K100 під буряки цукрові 
і 8,3 т/га + N43P43K43 за ротацію сіво
зміни, вміст гумусу у плодозмінній сі
возміні досягав 3,55, просапній — 3,34 
і зернопросапній — 3,45%. Кількість ла
більного гумусу становила 0,270; 0,256 
і 0,254, тоді як без добрив — 0,204; 0,183 
і 0,198%. За заорювання післяжнивних 
решток — солома + N100P100K100 кіль
кість гумусу в орному шарі ґрунту ста
новила 3,24%, що на 0,14% більше від 
неудобреного варіанта сівозміни, а ла
більного — на 0,259%. За застосування 

органомінеральної системи удобрення 
частка гумінових кислот у плодозмін
ній сівозміні становила 0,74%, у просап
ній — 0,60%, тоді як без застосування 
добрив — 0,62 і 0,56%. Співвідношення 
між гуміновими і фульвокислотами відпо
відно за застосування органомінераль
ної системи удобрення у плодозмінній 
сівозміні становило 1,69, просапній — 
1,17, зернопросапній — 1,85; без засто
сування добрив — 1,40; 1,14 і 1,48 від
повідно; на фоні заорювання соломи +  
+ мінеральні добрива у плодозмінній сі
возміні — 1,45.
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