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ВСТУП 

Сьогодні гостро постає питання відтворення родючості ґрунтів, 
оскільки в них спостерігається дефіцит свіжої органічної речовини, 
спотворення структури й функцій угруповань мікроорганізмів за одно-
бокого трактування принципів забезпечення культурних рослин пожив-
ними речовинами. Унаслідок цього запаси гумусу в орних ґрунтах нев-
пинно знижуються. Це зумовлює необхідність забезпечення ґрунтів 
свіжою органічною речовиною (гній, солома, сидерати тощо) та умов 
оптимізації азотно-вуглецевого співвідношення. 

Як відомо, гумус одночасно є акумулятором вуглецю (і, відповідно, 
енергії), і носієм тимчасово зв’язаних сполук біогенних елементів 
(Лыков, 1982; Дегтярьов, 2011; Булигін зі співавт., 2015). Зі свого боку 
синтез гумусових сполук можливий лише за наявності в ґрунті свіжої 
органічної речовини. Проте надходження її до ґрунтів сьогодні обме-
жене через різке зменшення обсягів застосування гною, ігнорування 
сівозмін, зведення до мінімуму площ вирощування трав, спалювання 
соломи тощо. Водночас активно проходять процеси дегуміфікації (Ши-
кула зі співавт., 2003; Тараріко, 2007; Заришняк зі співавт., 2015)  

Підсилює деградацію гумусу також і підкислення ґрунтів унаслідок 
послаблення зв’язку гумусових кислот із Ca2+, що забезпечує збіль-
шення рухомості й мінералізації гумусових сполук (Мазур, 2008; Мазур 
зі співавт., 2009). Ці процеси ще більше посилюються за внесення під-
вищених доз азотних добрив, що призводить до інтенсивної деструкції 
всіх високомолекулярних фракцій гумусових кислот (Кудеяров с соавт., 
1986; Гомонова, Овчинникова, 1986; Гасанова с соавт., 2010; Мазур, 
Григора, 2011). Встановлено, що кожна одиниця азоту добрив сприяє 
вивільненню від 0 до 1,2 одиниць ґрунтового азоту за рахунок мінера-
лізації гумусу (Кудеяров с соавт., 1990). Сьогодні можна також ствер-
джувати, що за високих норм мінерального азоту інтенсивно розвива-
ється біологічна дегуміфікація ґрунтів, оскільки надлишок рухомого 
азоту в ґрунті викликає у ґрунтових мікроорганізмів посилену потребу у 
вуглеці, а за відсутності свіжої органічної речовини окремі їх представ-
ники здатні використовувати гумусові сполуки як джерело вуглецю й 
енергії (Берестецкий с соавт., 1984; Туев, 1984; Волкогон зі співавт., 
2018). 
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У зв’язку з цим набувають актуальності дослідження, спрямовані 
на пошук шляхів забезпечення ґрунтів органічною речовиною та опти-
мізації процесів гумусоутворення. 

 
 

1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ 
СПРЯМОВАНОСТІ ПРОЦЕСІВ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ↔ СИНТЕЗУ 

ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ У ҐРУНТАХ АГРОЦЕНОЗІВ 

Як відомо, мінералізація органічної речовини в ґрунті супроводжу-
ється вивільненням вуглекислого газу й амонію (Берестецкий с соавт., 
1984). За оптимального співвідношення С : N у ґрунті наступними після 
мінералізації процесами, які запобігають втратам Нітрогену і Карбону, 
є процеси синтезу нової органічної речовини, першим серед яких є 
іммобілізація азоту новоутвореними клітинами мікроорганізмів. За де-
фіциту свіжої органічної речовини в ґрунті вивільнений амоній залуча-
ється до нітрифікації, водночас невикористані рослинами нітрати ви-
миваються та внаслідок емісії N2O надходять в атмосферу. Процеси 
мінералізації ↔ синтезу органічної речовини тісно пов’язані між собою 
і, залежно від їх спрямування, що обумовлюється співвідношенням 
С : N, спостерігається або домінування мінералізації над синтезом, що 
призводить до втрат азоту, зменшення в ґрунті вмісту органічної речо-
вини, у т. ч. й гумусу, або навпаки, переважання синтетичних процесів, 
що забезпечує зростання родючості ґрунту (Берестецкий с соавт., 
1984). У природних фітоценозах ці процеси врівноважено. Натомість у 
ґрунтах агроценозів, залежно від технологій вирощування сільськогос-
подарських культур, вони різною мірою розбалансовані. Саме тому 
спрямованість процесів мінералізації ↔ синтезу органічної речовини є 
ключовим маркером в оцінці заходів, орієнтованих на відтворення ро-
дючості ґрунтів, а також агроприйомів, застосування яких може приз-
вести до деградації ґрунтової родючості. 

Наукові підходи щодо об’єктивності оцінки спрямованості мікробі-
ологічних процесів мінералізації ↔ синтезу органічної речовини базу-
ються на різних рішеннях. Так, зокрема, класичними методами оцінки 
гумусного стану й прогнозів щодо змін показників є розрахунки балансу 
гумусу (Лыков, 1982; Бацула зі співавт., 1987; Балюк зі співавт., 2011), 
визначення фракційного складу гумусних сполук (Swift, Posner, 1987; 
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Цапко зі співавт., 1992). Проте проведення цих досліджень потребує 
багато часу, і для надійних висновків інколи необхідні дослідження 
протягом кількох ротацій сівозмін. Точність розрахунків балансу гумусу 
також є недосконалою, оскільки доволі складно визначити обсяг і 
якість надходження вуглецю з кореневими рештками. Наприклад, 
практично повністю виключається врахування такого джерела вуглецю 
як кореневі виділення та кореневий опад, а ця стаття вуглецевого ба-
лансу є доволі потужною й повинна враховуватись у розрахунках. У 
зв’язку з цим науковці пропонують різні варіанти біологічного тестуван-
ня спрямованості процесів мінералізації ↔ синтезу органічної речови-
ни в ґрунті. Так, зокрема, широко відоме визначення коефіцієнтів міне-
ралізації-іммобілізації за використання співвідношення чисельності 
мікроорганізмів, які засвоюють переважно мінеральні сполуки азоту, до 
кількості амоніфікаторів (Мишустин, 1975). В. Д. Муха (2004) удоскона-
лив цю методику, запропонувавши враховувати не лише співвідно-
шення кількості мікроорганізмів зазначених груп, але й їх загальну 
чисельність. Оцінку спрямованості мікробіологічних процесів мінералі-
зації ↔ синтезу пропонується також проводити за модифікованим 
структурно-функціональним співвідношенням мікроорганізмів-мінералі-
заторів органічної речовини й тих, що беруть участь у синтезі гумусу 
(Bagdanaviciene, 1997). 

Проте зазначені методичні рішення не враховують тієї обставини, 
що чисельність мікроорганізмів не завжди може об’єктивно відобража-
ти їхню функціональну активність. У зв’язку з цим важливим є визна-
чення активності ключових процесів, що характеризують спрямо-
ваність реакцій мінералізації ↔ синтезу органічної речовини. Такими 
процесами, на нашу думку, є емісія N2O та СО2, тож ми пропонуємо за 
використання методів газової хроматографії визначати інтенсивність 
емісії цих газів залежно від видів і норм добрив для оцінки перспектив 
систем удобрення сільськогосподарських культур. 

«Точкою опори», або «базовим показником» повинні бути значен-
ня т. зв. еталонного ґрунту. Зважаючи на те, що врівноваженими про-
цесами характеризуються природні фітоценози, об’єктивнішим є порів-
няння емісії газів не з контрольними варіантами польових дослідів, а з 
відповідними показниками «еталонних» ґрунтів (переліг, цілина). По-
няття ґрунтового еталону обґрунтовано в моніторингових досліджен-
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нях стану ґрунтів (Медведев, 2002) і активно використовується в прак-
тиці екологічних досліджень (Корсун, Гамалєй, 2007). 

Базуючись на емісійному співвідношенні г N-N2O/кг С-СО2, ми за-
пропонували (Volkogon et al., 2019) розраховувати індекси мінераліза-
ції ↔ синтезу як відношення модуля різниці емісійного співвідношення 
г N-N2O/кг C-СО2 ґрунту «еталонної» ділянки (переліг, цілина) і ґрунту 
агроценозу до показника емісійного співвідношення г N-N2O/ 
/кг C-СО2 «еталонної» ділянки: 

 

Ім-с = (Ее.д. – Еагро) / Ее.д., 
 

де Ім-с — індекс мінералізації ↔ синтезу; 
Ее.д. — емісійне співвідношення г N-N2O/кг C-СО2 «еталонної» ді-
лянки; 
Еагро — емісійне співвідношення г N-N2O/кг C-СО2 в агроценозі. 

 

За інтенсивних мінералізаційних процесів у ґрунті показники Ім-с 
будуть мати від’ємні значення. Наближення значень індексу до «0» 
буде свідчити про стан врівноваженості досліджуваних процесів. За 
умови, коли синтетичні процеси у ґрунті домінують над мінералізацій-
ними, отримані результати матимуть знак «+». 

Наведені нижче приклади демонструють методичні особливості 
проведення таких досліджень. 

 
 

2. ПРИКЛАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ ПРОЦЕСІВ 
МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ↔ СИНТЕЗУ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ 

В ҐРУНТІ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

Дослідження проводили упродовж 2016–2020 рр. у польовому 
стаціонарному досліді на чорноземі вилуженому дослідного поля Ін-
ституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виро-
бництва НААН в умовах короткоротаційної сівозміни (картопля – яч-
мінь ярий – горох – пшениця озима). 

Агрохімічна характеристика ґрунту: рНсол. — 5,3; вміст гумусу — 
3,03 %; азоту, що легко гідролізується, — 95 мг/кг ґрунту; рухомих 
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сполук фосфору (Р2О5) — 150 мг/кг ґрунту; вміст обмінного калію 
(К2О) — 108 мг/кг ґрунту. 

Сільськогосподарські культури вирощували за різних систем удо-
брення (табл. 1).  

 
Таблиця 1. Системи удобрення сільськогосподарських 

культур у сівозміні 

Удобрення культур 

картопля ячмінь ярий горох пшениця 
озима 

Без добрив без добрив без добрив без добрив 
Солома, 5 т/га a b c 

Проміжний сидерат 
(люпин вузьколистий) a b c 

40 т/га гною a b c 
Солома + сидерат a b c 

40 т/га гною + сидерат a b c 
N40P40K40 N30P30K30 N30P30K30 N30P30K30 

N40P40K40 + солома + сидерат N30P30K30 + a N30P30K30 + b N30P30K30 + c 
N80P80K80 N60P60K60 N60P60K60 N60P60K60 

N80P80K80 + солома + сидерат N60P60K60 + a N60P60K60 + b N60P60K60 + c 
N120P120K120 N90P90K90 N90P90K90 N90P90K90 

N120P120K120 + солома + сидерат N90P90K90 + a N90P90K90 + b N90P90K90 + c 
40 т/га гною + N40P40K40 N60P60K60 + a N30P30K30 + b N60P60K60 + c 

40 т/га гною + N40P40K40 + сидерат N60P60K60 + a N30P30K30 + b N60P60K60 + c 

a) першого року післядія органічних добрив; b) другого року післядія органічних добрив; 
c) третього року післядія органічних добрив. 

 
Свіжу органічну речовину вносили під картоплю. Подрібнену со-

лому у кількості 5 т/га заробляли у ґрунт відразу після збирання уро-
жаю пшениці озимої (наприкінці липня) шляхом дискування, після чого 
у відповідних варіантах висівали на проміжний сидерат люпин вузько-
листий. Сидеральну масу люпину (у середньому 13 т/га за роки дослі-
джень) заробляли у ґрунт шляхом дискування з наступною неглибокою 
оранкою (15 см) пізно восени (кінець листопада). У цей же час у відпо-
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відних варіантах вносили і заробляли у ґрунт підстилковий гній великої 
рогатої худоби (ВРХ) з розрахунку 40 т/га. 

В динаміці за використання газохроматографічних методів визна-
чали інтенсивність емісії N2O і CO2 з ґрунту залежно від агрофонів. 

Для оцінки емісії закису азоту та вуглекислого газу в системі 
«ґрунт – рослина» застосовували метод закритих камер (Hutchinson et 
al., 2000; Kusa et al., 2008; Звягинцев, 1991) у власній модифікації 
(Волкогон зі співавт., 2010). Для цього використовували пластикові від-
ра об’ємом 10 л, у дні робили отвір, у який вмонтовували гумову проб-
ку для відбору газів, через яку потім за допомогою шприца об’ємом 
50 мл відбирали проби повітря. 

Камери «врізали» в ґрунт на глибину 5 см. Для кращої ізоляції си-
стеми й попередження втрат газів, що накопичувались у камерах, на-
вколо камери робили «водяну пробку». В середину камери ставили 
бюкс з водою, до якого перед початком експозиції додавали кальцій 
карбід (унаслідок реакції кальцій карбіду з водою утворюється ацети-
лен, який інгібує фермент редуктазу оксиду азоту та зупиняє процес 
дисиміляції NO3ˉ і NO2ˉ на стадії відновлення оксиду азоту (Федорова 
с соавт., 1983). Час експозиції становив три години. Відібрані газові 
проби поміщали у попередньо вакуумовані флакони з гумовими проб-
ками, доставляли в лабораторію і аналізували газохроматографічно. 

Кількість N2O у пробах визначали на газовому хроматографі «Цвет-
500 М» з детектором електронного захвату. Сорбційні колонки зі сталі 
довжиною 3 м заповнювали сорбентом Paropak Q 60–80 mesh. Тем-
пература колонок — 40 ºС, температура випарювача — 120 °С, детек-
тора — 330 °С. Витрати газу-носія (аргон з метаном 95/5) — 35 см3/хв. 

Дослідження вмісту СО2 у газових пробах проводили на газовому 
хроматографі «Цвет – 500 М» з детектором теплопровідності (струм 
мосту 130 mA). Сорбційні колонки зі сталі заповнювали сорбентом 
Paropak Q 60–80 mesh. Температура колонок — 25 °С і детектора — 
40 °С. Витрати газу-носія (гелію) – 20 см3/хв. 

Емісію N2O розраховували за формулою: 
 

E × V1
V2 × S × t

,  
 

де E — кількість оксиду азоту в пробі, що аналізувалася, нмоль N2O; 
V1 — об’єм камери, см3; 
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V2 — об’єм проби, що вводять у хроматограф, см3; 
S — площа поперечного перерізу камери, м2; 
t — час експозиції. 

 

За тією ж формулою визначали емісію CO2, проте E відповідно 
розраховували як кількість вуглекислого газу в пробі, що аналізувала-
ся, нмоль. 

Розраховували втрати азоту й карбону, беручи до уваги молеку-
лярну масу N2O і CO2 та швидкість емісії газів з одного гектара за добу. 

Отримані показники порівнювали зі значенням «еталонного» ґрун-
ту. Відносним еталоном слугувала ділянка перелогу площею 0,9 га, 
розміщена поряд із стаціонарним дослідом. 

Дослідження в динаміці емісії N2O і СО2 у ґрунті під картоплею за-
лежно від агрофонів свідчить про різну їх інтенсивність. Водночас чим 
більше вуглецю надходить до ґрунту, тим більшою є емісія вуглекисло-
го газу. Відповідно, чим більше сполук азоту привноситься з добрива-
ми, тим більшими є втрати цього елементу. Це цілком закономірні за-
лежності. Проте зовсім інші особливості прослідковуються за визна-
чення емісійного співвідношення газів. Цей розрахунок дозволяє 
визначити питомі втрати азоту у формі N2O (на одиницю втраченого 
СО2). Отримані результати дозволяють судити, якою мірою іммобілізу-
ється азот залежно від забезпечення ґрунту свіжою органічною речо-
виною, тобто характеризують стан первинних етапів синтезу органічної 
речовини de novo. 

Як свідчать отримані дані, внесення соломи сприяє зменшенню 
питомих втрат N-N2O проти показників контролю, тобто спостерігаєть-
ся прояв іммобілізації азоту (табл. 2). Деяке перевищення питомих 
втрат газоподібного азоту спостерігається за внесення гною й люпино-
вого сидерату. Проте найбільші питомі втрати N-N2O відзначаємо у 
варіантах з використанням мінеральних добрив. Водночас застосуван-
ня туків у невисокій та середній нормах (N40P40K40 і N80P80K80) по фону 
соломи й люпинового сидерату сприяє зменшенню показників навіть 
нижче від контрольного. І лише поєднання найвищої в досліді норми 
мінеральних добрив з соломою й сидератом не дозволяє знизити пи-
томі втрати азоту до рівня контролю, що свідчить про надлишковість 
мінеральних азотних сполук у ґрунті в цьому разі. 
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Таблиця 2. Емісія N2O і СО2 з ґрунту під картоплею та питомі 
втрати N-N2О залежно від агрофону 

Варіанти досліду 
(системи удобрення) 

Емісія 
N-N2О, г/га 

за добу 

Емісія 
С-СО2, кг/га 

за добу 

Питомі втрати 
азоту, г N-N2О/ 

/кг С-СО2 за добу 
Ім-с 

Без добрив (контроль) 91,6 45,4 2,02 –0,17 
Солома 98,9 66,5 1,49 +0,13 
Сидерат 152,5 71,8 2,12 –0,23 
Гній 219,2 99,1 2,21 –0,28 
Солома + сидерат 147,1 80,9 1,82 –0,05 
Гній + сидерат 205,1 117,3 1,75 –0,02 
N40P40K40 182,2 78,5 2,32 –0,35 
N40P40K40 + солома + 
сидерат 164,9 108,2 1,52 +0,11 

N80P80K80 191,5 78,7 2,43 –0,41 
N80P80K80 + солома + 
сидерат 170,1 97,6 1,74 –0,01 

N120P120K120 211,1 83,2 2,54 –0,48 
N120P120K120 + солома + 
сидерат 196,9 93,8 2,10 –0,22 

Гній + N40P40K40 254,1 123,3 2,06 –0,20 
Гній + N40P40K40 + 
сидерат 232,6 152,8 1,52 +0,11 

Переліг 28,4 16,5 1,72 0 
НІР05 14,2 8,5   

 
Як вже зазначалося у розділі 1, базуючись на емісійному співвід-

ношенні г N-N2O/кг С-СО2, ми пропонуємо розраховувати індекси міне-
ралізації ↔ синтезу як відношення модуля різниці емісійного співвід-
ношення г N-N2O/кг C-СО2 ґрунту «еталонної» ділянки (переліг, цілина) 
і ґрунту агроценозу до показника емісійного співвідношення 
г N-N2O/кг C-СО2 «еталонної» ділянки: 

 

Ім-с = (Ее.д. – Еагро) / Ее.д. 
 



12 

За інтенсивних мінералізаційних процесів у ґрунті показники Ім-с 
будуть мати від’ємні значення. Наближення значень індексу до «0» 
буде свідчити про стан врівноваженості досліджуваних процесів. За 
умови, коли синтетичні процеси у ґрунті домінують над мінералізацій-
ними, отримані результати матимуть знак «+». 

Однозначним висновком проведених досліджень є таке: за норм 
мінеральних добрив, які не перевищують N80P80K80 за їх застосування 
по фону 5 т/га соломи і 13 т/га сидеральної маси, не використані кар-
топлею мінеральні сполуки азоту у ґрунті метаболічно зв’язуються (ім-
мобілізуються) мікроорганізмами, як наслідок, зменшується емісія N2O. 

Дослідження емісії закису азоту й вуглекислого газу в ґрунті під 
наступною в сівозміні культурою — ячменем ярим — свідчить, що пи-
томі втрати газоподібного азоту незначні у варіантах з післядією соло-
ми й сидеральної біомаси (табл. 3). Варто зазначити, що вони навіть 
менші за показники контрольного варіанту, що безперечно свідчить 
про іммобілізацію азотних сполук і, відповідно, уникнення значних їх 
втрат за цих умов. 

За першого року післядії гною спостерігається незначне підви-
щення питомих втрат газоподібного азоту проти контролю, проте дос-
ліджувані показники в цьому варіанті досліду є одними з найменших у 
досліді. 

За використання N30P30K30 питомі втрати газоподібного азоту сут-
тєво зростають. Проте застосування цієї норми добрив по фону після-
дії соломи й сидеральної біомаси забезпечує зниження питомих втрат 
азоту (показники навіть нижчі за контрольні). Аналогічну ситуацію спо-
стерігаємо за використання середньої в досліді норми мінеральних 
добрив. І лише внесення N90P90K90 по фону післядії соломи й сидерату 
не дозволяє знизити питомі втрати азоту понад контрольні.  

Однозначним висновком цих аналізів є те, що норми мінеральних 
добрив, які не перевищують N60P60K60 за їх застосування по фону піс-
лядії 5 т/га соломи і 13 т/га сидеральної маси, сприяють оптимізації 
іммобілізаційних процесів. Застосування N90P90K90 під ячмінь ярий за 
вирощування культури на чорноземі вилуженому є екологічно неспри-
ятливим. Внесення цієї норми добрив по фону першого року післядії 
соломи й сидеральної біомаси сприяє покращенню перебігу біологіч-
них процесів у ґрунті, але не в змозі повною мірою переорієнтувати 
процеси мінералізації ↔ синтезу органічної речовини. 
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Таблиця 3. Емісія N2O і СО2 з ґрунту під ячменем ярим та 
питомі втрати N-N2О залежно від агрофону 

Варіанти досліду 
(системи удобрення) 

Емісія 
N-N2О, г/га 

за добу 

Емісія 
С-СО2, кг/га 

за добу 

Питомі втрати 
азоту, г N-N2О/ 

/кг С-СО2 за добу 
Ім-с 

Без добрив, контроль 88,2 40,8 2,16 –0,07 
Солома а 91,3 50,8 1,80 +0,11 
Сидерат а 104,2 52,1 2,00 +0,01 
Гній а 174,8 77,1 2,27 –0,12 
Солома а + сидерат а 135,0 69,2 1,95 +0,03 
Гній а + сидерат а 157,3 83,3 1,89 +0,06 
N30P30K30 125,5 45,2 2,78 –0,38 
N30P30K30 + солома а + 
сидерат а 120,9 78,6 1,54 +0,24 

N60P60K60 162,8 50,87 3,20 –0,58 
N60P60K60 + солома а + 
сидерат а 142,4 70,6 2,02 0 

N90P90K90 206,4 56,9 3,63 –0,80 
N90P90K90 + солома а + 
сидерат а 184,3 65,4 2,82 –0,40 

Гнійа + N60P60K60 185,9 89,3 2,08 –0,03 
Гній а + N60P60K60 + 
сидерат а 178,3 97,0 1,84 +0,09 

Переліг 34,6 17,1 2,02 0 
НІР05 10,4 8,0   

а) першого року післядія. 
 
Дослідження питомих втрат N-N2O з ґрунту під горохом загалом 

демонструє подібні залежності, але має й свої особливості (табл. 4).  
Так, зокрема, у варіантах з другого року післядії органічних добрив 

відзначаються індекси мінералізації ↔ синтезу органічної речовини зі 
знаком «+». Це свідчить про переважання синтетичних (іммобілізацій-
них) процесів у ґрунті за цих умов. Водночас за використання лише 
мінеральних добрив зростають проти аналогічних значень при виро-
щуванні картоплі і ячменю ярого від’ємні значення коефіцієнтів. Це 
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закономірний наслідок обмеженого надходження свіжої органічної ре-
човини до ґрунту (у цих варіантах вона представлена лише корінням, 
кореневим опадом і післязбиральними рештками). Зважаючи на те, що 
дослідження проводили в досліді за другої ротації сівозміни, обмеже-
ність надходження мортмаси у варіантах з туками є очевидною. 

 
Таблиця 4. Емісія N2O і СО2 з ґрунту під горохом та 

питомі втрати N-N2О залежно від агрофону 

Варіанти досліду 
(системи удобрення) 

Емісія 
N-N2О, г/га 

за добу 

Емісія 
С-СО2, кг/га 

за добу 

Питомі втрати 
азоту, г N-N2О/ 

/кг С-СО2 за добу 
Ім-с 

Без добрив, контроль 40,7 21,5 1,90 –0,10 
Солома b 38,5 33,0 1,17 +0,32 
Сидерат b 33,6 31,8 1,06 +0,38 
Гній b 74,7 50,6 1,48 +0,14 
Солома b + сидерат b 33,9 28,3 1,20 +0,30 
Гній b + сидерат b 79,0 52,6 1,50 +0,13 
N30P30K30 79,5 34,2 2,32 –0,35 
N30P30K30 + солома b + 
сидерат b 63,5 43,8 1,45 +0,16 

N60P60K60 143,7 44,5 3,23 –0,88 
N60P60K60 + солома b + 
сидерат b 118,0 66,7 1,77 –0,03 

N90P90K90 219,4 53,45 4,11 –1,39 
N90P90K90 + солома b + 
сидерат b 182,5 81,1 2,25 –0,31 

Гній b + N30P30K30 82,2 51,4 1,60 +0,07 
Гній b + N30P30K30 + 
сидерат b 78,0 62,4 1,25 +0,27 

Переліг 28,4 16,5 1,72 0 
НІР05 7,5 5,8   

b) другого року післядія. 
 
Ситуація є кардинально іншою за внесення мінеральних добрив 

по фону другого року післядії соломи й сидерату. Оскільки процеси 
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деструкції целюлози й лігніну проходять протягом тривалого часу, 
вплив цих органічних добрив є пролонгованим у часі. Водночас треба 
зазначити, що деструктивна дія невисокої й середньої в досліді норм 
мінеральних добрив повністю нівелюється за післядії соломи й сиде-
рату. За внесення високої норми туків по фону післядії органічних доб-
рив показник індексу мінералізації ↔ синтезу зменшується з –1,39 до –
0,31, проте залишається достатньо високим, що свідчить про надлиш-
ковість цієї дози мінеральних добрив (або, іншими словами, про недо-
статність органічної речовини для іммобілізації невикористаних росли-
нами азотних мінеральних сполук). 

Під час визначення емісійного співвідношення г N-N2О / кг С-СО2 
за добу в ґрунтах агроценозів пшениці озимої загалом відзначено під-
силення інтенсивності мінералізаційних процесів. І хоча характер за-
лежності процесів мінералізації ↔ синтезу від систем удобрення зали-
шався схожим на вищеописані, звертає на себе увагу зменшення зна-
чень Ім-с зі знаком «+» у варіантах з післядією органічних добрив, а 
також зростання від’ємних показників у варіантах з використанням мі-
неральних добрив (табл. 5). 

Застосування туків по фонах третього року післядії соломи й си-
дерату хоча й покращувало екологічну ситуацію, проте показники ін-
дексів мінералізації ↔ синтезу не досягали показників зі знаком «+». 
Безперечно, це свідчить про певний дефіцит мортмаси у ґрунті, а 
також про необхідність її поповнення. Одним із варіантів поновлення 
може бути використання для удобрення соломи гороху перед вирощу-
ванням пшениці озимої. 

 
 

3. УРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 
ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 

Оскільки підсилення іммобілізаційних процесів у ґрунті може ви-
кликати ефект конкуренції за азот між рослинами й ґрунтовими мікро-
організмами, що може спричинити дефіцит азотного живлення, необ-
хідно дослідити урожайність культур за різних систем удобрення. 

Визначення рівнів урожайності картоплі свідчить, що всі види удо-
брення позитивно вплинули на цей показник (табл. 6). Проте лише 
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Таблиця 5. Емісія N2O і СО2 з ґрунту під пшеницею озимою та 
питомі втрати N-N2О залежно від агрофону 

Варіанти досліду 
(системи удобрення) 

Емісія 
N-N2О, г/га 

за добу 

Емісія 
С-СО2, кг/га 

за добу 

Питомі втрати 
азоту, г N-N2О/ 

/кг С-СО2 за добу 
Ім-с 

Без добрив, контроль 40,0 20,1 2,00 –0,20 
Солома с 40,4 25,4 1,59 +0,05 
Сидерат с 38,8 20,9 1,86 –0,11 
Гнійс 96,4 46,6 2,07 –0,24 
Солома с + сидерат с 45,1 27,5 1,64 +0,02 
Гній с + сидерат с 105,2 55,4 1,90 –0,14 
N30P30K30 81,5 25,1 3,25 –0,95 
N30P30K30 + солома с + 
сидерат с 69,4 40,1 1,73 –0,03 

N60P60K60 125,1 28,9 4,32 –1,59 
N60P60K60 + солома с + 
сидерат с 104,3 47,6 2,19 –0,31 

N90P90K90 143,5 33,0 4,35 –1,61 
N90P90K90 + солома с + 
сидерат с 119,6 35,7 3,35 –1,01 

Гній с + N60P60K60 137,5 35,8 3,84 –1,30 
Гній с + N60P60K60 + 
сидерат с 139,9 50,5 2,77 –0,66 

Переліг 27,9 16,7 1,67 0 
НІР05 8,0 4,77   

С) третього року післядія. 
 

внесення 5 т/га соломи не забезпечило вірогідного приросту урожай-
ності культури.  

Водночас поєднання соломи з масою люпинового сидерату спри-
яло відчутному зростанню продуктивності агроценозу. Найефективні-
шими щодо впливу на урожайність картоплі є: внесення гною — при-
ріст 8,17 т/га, поєднане застосування гною з сидеральною масою — 
зростання урожайності на 9,18 т/га; внесення N80P80K80 (приріст — 
9,19 т/га) і особливо за поєднання з соломою і люпиновим сидератом 
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(12,78 т/га); внесення N120P120K120 (зростання урожайності на 12,90 т/га) 
і особливо за поєднання зі свіжою органічною речовиною (приріст до 
контролю на рівні 16,89 т/га). 

 
Таблиця 6. Урожайність картоплі за різних систем 

удобрення культури 

Варіанти досліду 
Урожайність, т/га 
(середнє за роки 

досліджень) 

Приріст урожаю 

т/га % 

Без добрив (контроль) 11,43 – – 
Солома 11,91 0,48 4,2 
Сидерат 13,12 1,69 14,8 
Гній 19,60 8,17 71,5 
Солома + сидерат 14,20 2,77 24,2 
Гній + сидерат 20,61 9,18 80,3 
N40P40K40 13,73 2,3 20,1 
N40P40K40 + солома + сидерат 17,71 6,28 54,9 
N80P80K80 20,62 9,19 80,4 
N80P80K80 + солома + сидерат 24,21 12,78 111,8 
N120P120K120 24,33 12,90 112,9 
N120P120K120 + солома + сидерат 28,32 16,89 147,8 
Гній + N40P40K40 25,14 13,71 119,9 
Гній + N40P40K40 + сидерат 26,82 15,39 134,6 
НІР05 1,63   

 
Крім того, високі показники продуктивності отримано за поєднання 

гною з мінеральними добривами (приріст 13,71 т/га), а також за поєд-
нання гною з сидеральною масою та мінеральними добривами у нормі 
N40P40K40 (приріст 15,39 т/га). 

За вирощування ячменю ярого післядія соломи не забезпечує ві-
рогідного приросту урожайності культури, проте післядія поєднання 
соломи з масою проміжного сидерату сприяє отриманню вірогідної 
прибавки зерна цієї культури (табл. 7). 
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Таблиця 7. Урожайність ячменю ярого за різних систем 
удобрення культури 

Варіанти досліду 
Урожайність, т/га 
(середнє за роки 

досліджень) 

Приріст урожаю 

т/га % 

Без добрив, контроль 2,07 – – 
Солома а 2,34 0,27 13,0 
Сидерат а 2,39 0,32 15,5 
Гній а 3,40 1,33 64,3 
Солома а + сидерат а 2,68 0,61 29,5 
Гній а + сидерат а 3,64 1,57 75,8 
N30P30K30 2,67 0,60 28,9 
N30P30K30 + солома а + сидерат а 3,27 1,20 58,0 
N60P60K60 3,14 1,07 51,7 
N60P60K60 + солома а + сидерат а 3,56 1,49 72,0 
N90P90K90 3,57 1,50 72,4 
N90P90K90 + солома а + сидерат а 3,90 1,83 88,4 
Гній а + N60P60K60 3,98 1,91 92,3 
Гній а + N60P60K60 + сидерат а 4,18 2,11 101,9 
НІР05 0,30   

а) першого року післядія. 
 
Суттєві прибавки урожаю відзначено за першого року післядії гною 

ВРХ, а також за післядії поєднання гною із зеленим добривом. 
Практично в два рази зростає приріст урожайності культури за 

застосування N30P30K30 по фону післядії соломи з сидератом проти по-
казника, отриманого за внесення лише N30P30K30 (1,20 т/га і 0,60 т/га 
відповідно). Вірогідне зростання рівня урожайності ячменю спостеріга-
ється також і за внесення N60P60K60 по фону післядії соломи з сидера-
том, якщо порівняти з використанням лише туків у зазначеній нормі.  

За застосування N90P90K90 по фону післядії соломи з сидератом 
також відзначено зростання продуктивності культури, якщо порівняти з 
внесенням лише туків у цій же дозі, проте меншою мірою, ніж це має 
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місце за невисокої і середньої норм туків у поєднанні з післядією орга-
нічного удобрення. 

Урожайність гороху вірогідно не змінювалась у варіантах другого 
року післядії соломи, а також за післядії соломи з сидератом (табл. 8). 
Проте за післядії зеленого добрива, гною та їх поєднання спостерігали 
суттєве зростання показників. 

 
Таблиця 8. Урожайність гороху за різних систем 

удобрення культури 

Варіанти досліду 
Урожайність, т/га 
(середнє за роки 

досліджень) 

Приріст урожаю 

т/га % 

Без добрив, контроль 2,00 – – 
Солома b 2,14 0,14 7,0 
Сидерат b 2,26 0,26 13,0 
Гній b 2,32 0,32 16,0 
Солома b + сидерат b 2,18 0,18 9,0 
Гній b + сидерат b 2,38 0,38 19,0 
N30P30K30 2,48 0,48 24,0 
N30P30K30 + солома b + сидерат b 2,62 0,62 31,0 
N60P60K60 2,79 0,79 39,5 
N60P60K60 + солома b + сидерат b 2,98 0,98 49,0 
N90P90K90 3,01 1,01 50,5 
N90P90K90 + солома b + сидерат b 3,08 1,08 54,0 
Гній b + N30P30K30 2,86 0,86 43,0 
Гній b + N30P30K30 + сидератb 3,00 1,00 50,0 
НІР05 0,20   

b) другого року післядія. 
 
За застосування мінеральних добрив по фону другого року після-

дії органічного удобрення не відзначено вірогідного зростання урожай-
ності культури, проте спостерігалася чітка тенденція до зростання 
продуктивності. 
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Зростанню урожайності культури також сприяє застосування не-
високої норми туків по фону другого року післядії гною ВРХ, і особли- 
во — по фону другого року післядії гною в поєднанні з люпиновим си-
дератом. 

Третього року післядія органічних добрив на формування урожай-
ності пшениці озимої суттєво слабша за відзначені вище ефекти пря-
мої їх дії, а також за першого-другого років післядії (табл. 9). 

 
Таблиця 9. Урожайність пшениці озимої за різних систем 

удобрення культури 

Варіанти досліду 
Урожайність, т/га 
(середнє за роки 

досліджень) 

Приріст урожаю 

т/га % 

Без добрив, контроль 3,69 – – 
Солома с 3,75 0,06 1,6 
Сидерат с 3,85 0,16 4,3 
Гній с 4,00 0,31 8,4 
Солома с + сидерат с 3,82 0,13 3,5 
Гній с + сидерат с 4,14 0,45 12,2 
N30P30K30 4,24 0,55 14,9 
N30P30K30 + солома с + сидерат с 4,35 0,66 17,9 
N60P60K60 4,64 0,95 25,7 
N60P60K60 + солома с + сидерат с 4,74 1,05 28,5 
N90P90K90 4,91 1,22 33,1 
N90P90K90 + солома с + сидерат с 5,09 1,40 37,9 
Гній с + N60P60K60 5,08 1,39 37,7 
Гній с + N60P60K60 + сидерат с 5,11 1,42 38,5 
НІР05 0,22   

С) третього року післядія. 
 
Так, зокрема, вірогідне зростання урожайності культури відзначе-

но лише за третього року післядії гною та третього року післядії гною з 
сидератом. 
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Застосування мінеральних добрив забезпечує зростання продук-
тивності пшениці озимої у міру збільшення норм туків. Не відзначено 
вірогідних приростів урожайності культури за використання мінераль-
них добрив по фонах третього року післядії соломи з сидератом. Проте 
треба відзначити чітку післядію зазначеного поєднання. 

Найбільші прирости урожаю до показників контролю в середньому 
за роки досліджень спостерігали за внесення мінеральних добрив у 
нормі N60P60K60 по фону третього року післядії гною ВРХ (приріст скла-
дає 1,39 т/га), а також за використання цієї норми туків по фону третьо-
го року післядії гною з люпиновим сидератом — приріст перебуває на 
рівні 1,42 т/га. 

Отже, проведені дослідження свідчать про значний вплив органіч-
ного удобрення на процеси мінералізації ↔ синтезу органічної речови-
ни в ґрунтах агроценозів. Використання високочутливих газохроматог-
рафічних методів визначення емісійного співвідношення N-N2O/C-CO2 
з наступними розрахунками індексів мінералізації ↔ синтезу демонст-
рує доволі пролонговану дію на зазначені процеси не лише гною ВРХ, 
але й соломи та люпинового сидерату. 

Застосування мінеральних добрив у технологіях вирощування 
сільськогосподарських культур забезпечує домінування процесів мі-
нералізації органічної речовини у ґрунтах агроценозів. Водночас вне-
сення туків у невисокій та середній дозах у досліді нормах у рік 
внесення соломи й сидерату, а також за їх післядії сприяє переорієн-
туванню спрямованості процесів мінералізації ↔ синтезу у бік доміну-
вання синтетичних процесів. 

Поєднання високих норм мінеральних добрив з дією та післядією 
соломи й сидерату хоча й сприяє покращенню екологічної ситуації, 
проте не забезпечує домінування процесів синтезу органічної речови-
ни. Для виправлення ситуації потрібно зменшувати норми добрив або 
збільшувати надходження до ґрунту мортмаси. 
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ВИСНОВКИ 

1. Спрямованість процесів мінералізації ↔ синтезу органічної ре-
човини є ключовим маркером в оцінці заходів, орієнтованих на відтво-
рення родючості ґрунтів, а також агроприйомів, застосування яких мо-
же призвести до деградації ґрунтової родючості. 

2. Для оперативного визначення спрямованості зазначених про-
цесів пропонуються газохроматографічні визначення in situ емісійного 
співвідношення N-N2O/C-CO2 і розрахунки індексів мінералізації ↔ син-
тезу органічної речовини за порівняння з показниками «еталонного» 
ґрунту (переліг, цілина). 

 
 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

1. Лыков А. М. Воспроизводство плодородия почв в Нечернозем-
ной зоне. М. : Россельхозиздат, 1982. 143 с. 

2. Дегтярьов В. В. Гумус чорноземів Лісостепу і Степу України. Хар-
ків : Майдан, 2011. 360 с. 

3. Булигін С. Ю., Величко В. А., Демиденко О. В. Агрогенез чорно-
зему. К. : Аграрна наука. 356 с. 

4. Шикула М. К., Балаєв А. Д., Демиденко О. В. Ґрунтоутворюваль-
на і ґрунтозахисна роль соломи та інших пожнивних решток в агроце-
нозах. Вісник агр. науки. 2003. № 10. С. 5–10. 

5. Тараріко Ю. О. Сучасні технології відтворення родючості ґрунтів 
та підвищення продуктивності агроекосистем. К. : Аграрна наука. 126 c. 

6. Заришняк А. С., Цвей Я. П., Іваніна В. В. Оптимізація удобрення 
та родючості ґрунту в сівозмінах. К. : Аграрна наука, 2015. 208 с. 

7. Мазур Г. А. Відтворення і регулювання родючості легких ґрунтів.  
К. : Аграрна наука, 2008. 308 с. 

8. Мазур Г. А., Григора Т. І., Ткаченко М. А., Кондратюк І. М. Гумус-
ний стан сірого лісового ґрунту залежно від хімічної мінералізації та 
системи удобрення. Зб. наук. праць ННЦ «Інститут землеробства 
УААН». 2009. Вип. 1–2. С. 3–8. 

9. Кудеяров В. Н., Биелек П., Соколов О. А. Баланс азота и транс-
формация азотных удобрений в почвах. Пущино, 1986. 160 с. 

10. Гомонова Н. Ф., Овчинникова М. Ф. Влияние длительного при-
менения минерального удобрения и известкования на химические 

23 

свойства, групповой и фракционный состав гумуса. Агрохимия. 1986. 
№ 1. С. 85–90. 

11. Мазур Г. А., Григора Т. І. Групово-фракційний склад і запаси 
гумусу в сірому лісовому ґрунті у зв’язку з інтенсивністю його викорис-
тання. Вісник Харківського національного аграрного університету 
ім. В. В. Докучаєва. 2011. № 1. С. 178–181. 

12. Гасанова Е. С., Стекольников К. Е., Котов В. В. Фракционный и 
групповой состав гумуса чернозема выщелоченного и его трансфор-
мация под влиянием агротехнических приёмов. Доклады по экологи-
ческому почвоведению. 2010. Вып. 13, № 1. С. 19–29. 

13. Кудеяров В. Н., Благодатский С. А., Ларионова А. А. Измене-
ние внутрипочвенных потоков азота при внесении азотных удобрений. 
Агрохимия. 1990. № 11. С. 47–53. 

14. Берестецкий О. А., Возняковская Ю. М., Доросинский Л. М. 
Биологические основы плодородия почвы. М. : Колос, 1984. 287 с. 

15. Туев Н. А. Гумус в почвенном плодородии и микробиологичес-
кие процессы его минерализации. Тр. ВНИИСХМ. 1984. Т 54. С. 40–54. 

16. Волкогон В. В., Британ Т. Ю., Пиріг О. В. Розвиток мікрооргані-
змів та спрямованість біологічних процесів у чорноземі вилуженому за 
моделювання дефіциту свіжої органічної речовини та впливу мінера-
льного азоту. Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. № 28. С. 3–16. 
https://doi.org/10.35868/1997-3004.28.3-16. 

17. Бацула О. О., Головачов Є. А., Деревянко Р. Г. та ін. Забезпе-
чення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті; за ред. О. О. Бацули. 
К. : Урожай, 1987. 128 с. 

18. Балюк С. А., Греков В. О., Лісовий М. В. та ін. Розрахунок ба-
лансу гумусу і поживних речовин у землеробстві України на різних рів-
нях управління. Харків : Міська друкарня, 2011. 30 с. 

19. Swift R. S., Posner A. M. (1987) Humification of plant materials. 
Properties of humus acid extracts. Soil organic matter stadies. Vol. 1. 
P. 53–64. 

20. Цапко Ю. Л., Іванова В. І., Андрійченко О. А. Зміни якісного 
складу гумусу чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу під 
впливом різних систем добрив. Агрохімія і ґрунтознавство. 1992. 
Вип. 54. С.12–15. 

21. Мишустин Е. Н. Ассоциации почвенных микроорганизмов. М. : 
Наука, 1975. 105 с. 



24 

22. Муха В. Д. Естественно-антропогенная эволюция почв (общие 
закономерности и зональные особенности). М. : Колос, 2004. 271 с. 

23. Bagdanaviciene Z. Structural and functional peculiarties of the 
composition of soil microorganisms groups in the ecosystems of desiduous 
forests. Int. conf. Ecological Effects of Microorganisms Action. Vilnus, 1997. 
P. 179–182. 

24. Медведев В. В. Мониторинг почв Украины. Харьков : ПФ «Ан-
тиква», 2002. 428 с. 

25. Патент України № 81031. МПК (2006) G01N 33/24. Спосіб ви-
значення екологічної стійкості ґрунту у агроландшафтах / С. Г. Корсун, 
В. І. Гамалєй. Заявл. 10.11.2005; опубл. 26.11.2007. 

26. Патент України № 119297. МПК G01N 33/24. Спосіб визначен-
ня спрямованості процесів мінералізації ↔ синтезу органічної речови-
ни в ґрунтах агроценозів. Волкогон В. В., Дімова С. Б., Волкогон К. І., 
Пиріг О. В., Британ Т. Ю. Опубл. 27.05.2019. Бюл. № 10.  

27. Volkogon V. V., Pyrig O. V., Volkohon K. I., Dimova S. B. Methodo-
logical aspects of determining the trend of organic matter mineralization ↔ 
synthesis processes in croplands. Agricultural Science and Practice, 2019, 
Vol. 6, No. 1. P. 3–8. 

28. Hutchinson G. L., Livingston G. P., Healy R. W. at al. Chamber 
measurement of surface-atmosphere trace gas exchange: numerical eval-
uation of dependence on soil, interfacial layer, and source sink properties. 
Journal of Geophysical Research. 2000. Vol. 105. P. 8865–8875. 

29. Kusa K., Sawamoto T., Hu R. еt al. Comparison of the closed-
chamber and gas concentration gradient methods for measurement of CO2 
and N2O fluxes in two upland field soils. Soil Science and Plant Nutrition. 
2008. Vol. 54. P. 777–785. 

30. Асеева И. В., Бабьева И. П., Бызов Б. А. и др. Методы почвен-
ной микробиологии и биохимии / Под ред. Д. Г. Звягинцева. М. : МГУ, 
1991. 304 с. 

31. Волкогон В. В., Надкернична О. В., Токмакова Л. М. та ін. Екс-
периментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / За ред. В. В. Вол-
когона. К. : Аграр. наука, 2010. 464 с. 

32. Федорова Р. И., Милехина Е. И., Илюхина Н. И., Бражников В. В. 
К вопросу о применении ацетиленового метода для определения 
азотфиксирующей способности почв. Изв. АН СССР. Сер. биол. 1983. 
№ 1. С. 106–114. 

Н а у к о в е  в и д а н н я  
 
 

ВИЗНАЧЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ ПРОЦЕСІВ 
МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ↔ СИНТЕЗУ ОРГАНІЧНОЇ 

РЕЧОВИНИ В АГРОЦЕНОЗАХ 
ЗА БІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 

(науково-методичні рекомендації) 
 
 

Волкогон В. В. 
Москаленко А. М. 

Дімова С. Б. 
Волкогон К. І. 
Халеп Ю. М. 

Пиріг О. В. 
Штанько Н. П. 
Луценко Н. В. 
Горбань В. П. 
Земська І. А. 

Сидоренко В. П. 
 
 
 

Комп’ютерна верстка та макетування Агеєв В. О. 
Коректор    Ільчук О. В. 

 
 
 
 

Підписано до друку 01.12.2020 р. 
Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк цифровий. 

Гарнітура Arial. Ум. друк. арк. 1,45. Обл.-вид. арк. 0,99. 
Зам. № 20123-10. Тираж 50 прим. 

 
Видавець та виготовлювач: ФОП Брагинець О. В. 

Свід. про внесення до держ. реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів 
видавничої продукції серія ДК, № 4879 від 07.04.2015. 

Виписка з єдиного держ. реєстру серія ААВ, № 257729 від 01.12.2011. 
Україна, 14029, м. Чернігів, вул. О. Кошового, 6, к. 15. 

http://siver-druk.com.ua  e-mail: siverdruk11@gmail.com 


