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Вступ 

Основна причина зниження родючості ґрунтів — це порушен-
ня законів землеробства. Саме від господарської діяльності людини 
найбільше залежить трансформація ґрунтів, тобто підвищення або 
погіршення їхньої родючості. 

Недотримання законів землеробства, як наслідок, призводить 
до зниження родючості ґрунтів, що позначається на продуктивнос-
ті агроценозів та провокує виникнення низки проблем екологічного 
характеру [1; 2]. 

Інтегральним показником родючості ґрунтів є вміст гумусу, 
який одночасно є акумулятором вуглецю (і, відповідно, енергії) і 
носієм тимчасово зв’язаних сполук біогенних елементів. Саме тому 
позитивний баланс гумусу в ґрунтах агроценозів є необхідною пе-
редумовою відтворення й збереження їхньої родючості. 

Втрати гумусу з ґрунтів за рахунок його мінералізації й спря-
мування поживних речовин на формування врожаю сільськогоспо-
дарських культур на 35–40 % відтворюються за рахунок їхніх ко-
реневих і післяжнивних решток 3; 4. Решта втрат гумусу повинна 
бути поповнена за рахунок надходження органічних добрив, побіч-
ної продукції, сидератів та ін. 5. 

Класичним чинником впливу на оптимізацію процесів синтезу 
гумусу є органічні добрива на основі гною ВРХ (та інших тварин), 
який характеризується сприятливим співвідношенням вуглецю до 
азоту. Крім того, у гної присутня величезна кількість мікроорганіз-
мів, які безпосередньо беруть участь у процесах деструкції органі-
чної речовини й синтезу гумусових сполук. Проте обсяги виробни-
цтва і внесення гною в Україні катастрофічно зменшилися. Так, у 
Чернігівській області в 1990 р. вносилось у середньому 10,1 т гною 
на 1 га ріллі, а вже у 2013 році — лише 0,7 т/га, нині ця кількість, 
на жаль, ще менша. 

5 

Стан використання наших земель, як показує практика, потре-
бує вжиття нагальних науково обґрунтованих заходів, спрямованих 
на підвищення родючості ґрунтів. Заходи з охорони земельних ре-
сурсів та їх раціонального використання різноманітні й різнопла-
нові, але найефективніше діють в комплексі, єдиною системою, 
взаємодоповнюючи і посилюючи дію всіх інших 

В умовах різкого зменшення виробництва й використання 
гною існує нагальна необхідність пошуку альтернативних джерел 
вуглецю й способів відтворення родючості ґрунтів, які б відрізня-
лися високою екологічністю та невисокими витратами. До одного 
із перспективних шляхів розв’язання проблеми варто віднести ви-
користання соломи на добриво на місцях її вирощування та поєд-
нання її внесення з мінеральними й сидеральними добривами. 

 
 

1. Вплив сівозмінного чинника на родючість ґрунту 
та продуктивність сільськогосподарських культур 

Роль сівозмін у сучасному землеробстві зумовлена передусім 
біологічними особливостями польових культур, адже різні рослини 
або групи однорідних культур вимагають неоднакових умов водно-
го чи поживного режимів ґрунту, одночасно впливаючи на власти-
вості останнього. Технологічне значення сівозмін полягає у прави-
льному чергуванні різних за своїми біологічними вимогами рослин, 
коли для кожної культури створюються найкращі умови для росту, 
розвитку й отримання високої продуктивності. У землеробстві сі-
возміна розглядається як важливий засіб не лише відновлення й 
підтримання родючості ґрунту, а й боротьби з бур’янами, збудни-
ками хвороб та шкідниками. [6–7]. 

Інтенсивне використання ґрунтів неможливе без ведення висо-
кої культури землеробства, основу якої складають науково обґрун-
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товані сівозміни з відповідними системами удобрення та обробіт-
ком ґрунту. Багатьма дослідними установами доведено, що вико-
ристання ріллі за дотримання сівозмін підвищує її продуктивність 
на 15–30 % і більше, а повне їх освоєння дозволяє без додаткових 
витрат матеріальних ресурсів значно збільшити валові збори сіль-
ськогосподарських культур [8; 9]. 

З біологічного погляду сівозміна сприяє забезпеченню рівно-
ваги в навколишньому середовищі, позитивно впливає на фітосані-
тарний стан поля, біологічну активність ґрунту, з енергетичної — є 
біологічним акумулятором сонячної енергії, здійснює процеси 
енерго- і масообміну в системі ґрунт – рослина – атмосфера, з гео-
логічної — здійснює біологічне вивітрювання, активно впливає 
на сполучення біологічного й геологічного колообігів речовин, на 
формування ландшафтів і стан довкілля. 

Проте сучасна кон’юнктура ринку змушує аграріїв вирощувати 
передусім енергонасичені культури, що часто призводить до не-
хтування сівозмінами. Особливо це стосується соняшнику, площа 
якого в останні роки збільшилася в рази.  

У переважній більшості господарств вирощується 2–3 культу-
ри: соняшник, кукурудза, ріпак. Відсутність тваринництва призво-
дить до виключення із набору культур багаторічних трав, з корін-
ням яких до ґрунту могло б надходити 10–15 тонн/га органічної 
речовини. 

Найбільшу цінність щодо збагачення ґрунту органічною речо-
виною мають багаторічні бобові трави. Вони є потужним фактором 
підвищення родючості ґрунту, зокрема його гумусного та азотного 
режиму, а також надійним засобом підвищення урожайності виро-
щуваних після них сільськогосподарських культур. 

Про високу ефективність бобових у підвищенні продуктивнос-
ті сільськогосподарських культур в умовах дерново-підзолистих 
ґрунтів Полісся переконливо свідчать отримані нами дані у трива-
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лому стаціонарному досліді (табл. 1 і 2). Так, у середньому за 
2002–2006 рр. урожайність пшениці озимої після конюшини зале-
жно від кількості добрив у сівозміні була вищою проти показників 
продуктивності, отриманих за вирощування культури після вівса на 
0,55–1,32 т/га. 

 
Таблиця 1 — Урожайність пшениці озимої залежно від добрив 

та попередників (середнє 2002–2006 рр.), т/га 

Агрофони 
(на 1 га ріллі) 

Попередники Різниця 
залежно від 
попередника конюшина овес 

Без добрив, контроль 2,77 1,45 1,32 
Гній, 10 т/га 3,33 2,04 1,29 
N35–45Р35К85 3,47 2,92 0,55 
Гній, 10 т/га + N35–45Р35К85 3,97 3,39 0,58 

 
Таблиця 2 — Урожайність жита озимого залежно від 

попередників (середнє 2017-2020 рр.), т/га 

Агрофони 
(на 1 га ріллі) 

Попередники Різниця 
залежно від 
попередника люпин з/м овес 

Без добрив, контроль 2,66 2,17 0,49 
Гній, 10 т/га 3,22 2,83 0,39 
N35–45Р35К85 3,96 2,80 1,16 
Гній, 10 т/га + N35–45Р35К85 4,80 3,53 1,27 

 
Урожайність жита озимого після люпину на зелену масу також 

була більшою на 0,39–1,27 т/га, якщо порівняти з попередником 
вівсом. 

Порівнюючи урожайності пшениці озимої після конюшини 
(2,77 т/га) і жита після люпину (2,66 т/га) з відповідними показни-
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ками, отриманими за вирощування культур після вівса з внесенням 
N60P40K100 (пшениці озимої — 2,92 т/га і жита — 2,80 т/га), треба 
зробити висновок, що різниця складає 0,15–0,14 т/га відповідно, 
отже, вплив конюшини й люпину як попередників на урожайність 
зазначених зернових культур практично еквівалентний дії мінера-
льних добрив у нормі N60P40K100 (вартість яких сьогодні значна). 

Водночас варто зазначити, що позитивний вплив люпину в сі-
возміні не обмежується наступною після неї культурою, а й сприяє 
суттєвому зростанню ефективності використання кожного гектара 
сівозмінної площі (табл. 3). Наприклад, завдяки вирощуванню в 
сівозміні люпину на зерно було досягнуто вихід кормових одиниць 
5,1 т/га та найвищу забезпеченість кормової одиниці протеїном — 
100–103 г. 

 
Таблиця 3 — Вплив вирощування люпину на зерно на загальну 

продуктивність ріллі в чотирипільній сівозміні (т/га), 
середнє за 2017–2020 рр. 

Показники 
Удобрення 

Без добрив Гній, 
10 т/га N35–45Р35К85 

Гній 10 т/га + 
N35–45Р35К85 

Вихід кормових 
одиниць 2,53 3,78 3,41 5,10 

Вихід протеїну 0,26 0,37 0,33 0,51 
Забезпеченість 
к. од. протеїном, г 103 98 97 100 

 
Так, за вирощування сільськогосподарських культур у корот-

коротаційних сівозмінах без внесення органічних добрив спостері-
гається від’ємний баланс гумусу (рис. 1). Вирощування в сівозміні 
люпину на сидерат дає змогу зменшити це негативне явище в 1,9–
2,6 раза. 
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Рисунок 1 — Розрахунок балансу гумусу в короткоротаційних 

сівозмінах, т/га 
 
У процесі гуміфікації рослинних решток у сівозміні з вирощу-

ванням люпину на сидерат може утворитися від 0,74 до 1,00 т/га 
гумусу, на зерно — від 0,39 до 0,73 т/га гумусу, у зерновій ця кіль-
кість становить відповідно 0,50–0,86 т/га. 

Необхідно відзначити й те, що бобові культури, зокрема лю-
пин, який вирощується в сівозмінах, здатен накопичувати в ґрунті 
біологічний азот природним шляхом. Розрахунок балансу азоту в 
сівозмінах проведено з урахуванням фіксації його люпином на рів-
ні 65 % від вмісту в рослинах. 

Так, у наших дослідженнях, в плодозмінній сівозміні, де люпин 
використовується на зерно, за рахунок фіксації накопичується бли-
зько 8,3–9,5 кг азоту на 1 га сівозмінної площі. В сидеральній сіво-
зміні за використання зеленої маси на сидерат фіксується й залиша-
ється в ґрунті близько 41 кг біологічного азоту/га сівозмінної площі. 

Отже, результати досліджень свідчать, що вирощування бобо-
вих культур (зокрема люпину) у короткоротаційних сівозмінах 
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істотно збільшує надходження азоту в ґрунт за рахунок фіксації 
його з повітря, покращує баланс гумусу, значно підвищує ефектив-
ність використання ріллі та є провідним заходом покращення ро-
дючості легких дерново-підзолистих ґрунтів Полісся. 

 
 
2. Вплив тривалого застосування органічних 

добрив на родючість ґрунту та продуктивність 
сільськогосподарських культур 

Для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу потрібно пе-
редусім запобігти його втратам й оптимізувати режим трансформа-
ції органічної речовини в ґрунті. В умовах інтенсифікації викорис-
тання землі насичення ґрунтів органічною речовиною є одним із 
важливих джерел поповнення запасів поживних речовин, потуж-
ним фактором підвищення біологічної активності ґрунтів, поліп-
шення їхніх гідрофізичних параметрів, оскільки водоутримувальна 
здатність органічної речовини в 5–10 разів більша, ніж у мінераль-
ної фракції ґрунту. Від вмісту гумусу в ґрунті залежить енергоєм-
ність землеробства. Тому концентруючи енергію в ґрунті, що за-
лишається в обробітку, є можливість вносити по 10–20 т/га органі-
ки залежно від ґрунтово-кліматичної зони за значного зменшення, 
а в багатьох господарствах — і відсутності виробництва гною. Для 
цього треба переважну частину, а то й всю побічну продукцію, ви-
користовувати як органічні добрива. У цьому разі найефективні-
шим є заорювання подрібненої соломи. Наприклад, 3–4 т соломи 
рівнозначні 9 т гною на гектар [10–12]. 

На жаль, сьогодні виробництво органічних добрив в Україні 
катастрофічно скоротилося. Так, якщо в Чернігівській області в 
1986–1900 рр. вносилося 10,7 т органічних добрив/га посівної пло-
щі, то у 1996–2000 рр. їх кількість була на рівні 2,7 т/га, у 2006–
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2010 рр. — 1,2 т/га, у 2011–2015 рр. — 0,8 т/га, а у 2016–2019 рр. — 
0,6 т/га. (табл. 4). 

 
Таблиця 4 — Динаміка внесення добрив на 1 га по 

Чернігівській області 

Види 
добрив 

Щорічне застосування добрив, 
у середньому на 1 га посівної площі 

19
66

–
19

70
 

19
71

–
19

75
 

19
76

–
19

80
 

19
81

–
19

85
 

19
86

–
19

90
 

19
91

–
19

95
 

19
96

–
20

00
 

20
01

–
20

05
 

20
06

–
20

10
 

20
11

–
20

15
 

20
16

–
20

19
 

Мінеральні, 
д. р. кг/га 52 99 124 137 164 87 12 31 60 92 142 

Органічні, 
т/га 7,3 7,8 9,9 10,3 10,7 7,2 2,7 1,6 1,2 0,8 0,6 

 
Що ж стосується мінеральних добрив, останніми роками спо-

стерігається збільшення кількості їх внесення, але знову ж таки 
здебільшого за рахунок азотних туків, що в подальшому призво-
дить до підкислення ґрунтів і підсилення мінералізаційних проце-
сів. Так, у 2016–2019 рр. в Чернігівській області внесено 142 кг/га 
д. р. мінеральних добрив проти 12 кг/га д. р. у 1996–2000 рр. 

Отже, в сучасних умовах господарювання через скорочення 
поголів’я сільськогосподарських тварин, а також за умови високих 
цін на паливно-мастильні матеріали, органічні добрива у вигляді 
гною вносяться в невеликих кількостях або ж не вносяться зовсім, 
унаслідок чого родючість ґрунтів знижується, погіршуються його 
хімічні, агрофізичні та біологічні показники, зменшується урожай-
ність сільськогосподарських культур. Все це спонукає до пошуку 
альтернативних, дешевших видів органічних добрив, які б мали 
позитивний вплив на родючість ґрунту й продуктивність сільсько-
господарських культур. 
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За даними світової науки і практики, до одного із напрямів роз-
в’язання цієї проблеми належить використання на добриво нетовар-
ної частки врожаю (соломи, стебел, гички), сидератів та ін. [13–17]. 

Відчуження соломи є неефективним ні з економічної, ні з еко-
логічної точок зору. А тому необхідно перейти на повне повернен-
ня соломи й іншої нетоварної продукції в ґрунти для забезпечення 
процесів гуміфікації [18]. 

На жаль, часто у виробничих умовах солому спалюють на по-
лях. Проте шкода, якої спалювання соломи завдає ґрунтам і до-
вкіллю, очевидна: ґрунти збіднюються на органічні речовини, погі-
ршується їх якість, посилюється загроза ерозійної та дифляційної 
небезпеки. Варто також зазначити, що для фауни та мікробіоти на-
слідки спалювання просто трагічні — знищується все живе. Отже, 
у сучасному землеробстві спалювання соломи, стерні та інших ор-
ганічних речовин є нелогічним, антиприродним, антиекологічним й 
архаїчним прийомом, хоч як би окремі автори не намагались об-
ґрунтувати доцільність його застосування [19; 20]. 

Солома, як й інші органічні добрива, містить мінеральні й ор-
ганічні речовини. Органічна речовина складає близько 85 %. Хіміч-
ний склад соломи широко змінюється залежно від ґрунтових і по-
годних умов. За даними О. С. Аврова, З. М. Мороза, в 5 т соломи 
міститься 20–35 кг азоту, 5–7 кг фосфору, 60–90 кг калію, 10–15 кг 
кальцію, 4–6 магнію, 5–8 кг сірки, 125 г бору, 15 г міді, 150 г мар-
ганцю, 2 г молібдену, 200 г цинку, 0,5 г кобальту [21]. 

Вуглець соломи важливий для синтезу гумусу, а також СО2, 
необхідного для повітряного живлення (фотосинтезу) рослин. Згід-
но з даними досліджень ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії 
ім. О. Н. Соколовського» НААН за внесення соломи в ґрунт гумі-
фікується до 20 і більше її відсотків [22]. 

Використання соломи як органічного добрива обґрунтовується 
низкою факторів: забезпеченням ґрунту органічною речовиною, 
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зменшенням виробничих витрат, пов’язаних із збиранням, переве-
зенням, зберіганням тощо. Підраховано, що використання соломи 
як добрива покриває дефіцит органічної речовини в ґрунті на 25 %. 
Встановлено також, що 1 тонна соломи за вмістом органічних ре-
човин і впливу на відтворення гумусу прирівнюється до 2,5–3 т 
підстилкового гною [23; 24]. 

Внесена в ґрунт солома сприяє інтенсивному розмноженню 
целюлозоруйнівної мікрофлори, вільноживучих і симбіотичних 
азотфіксаторів, амоніфікаторів, а також підвищує загальну біологі-
чну активність ґрунту. 

За застосування соломи як добрива необхідно також врахову-
вати й економіку її збирання. Якщо всі витрати на збирання зерно-
вих прийняти за 100 %, то на збирання зерна витрачається 35 %, а 
соломи — 65 %. Звезена до купи, а потім складена солома значно 
підвищує собівартість зерна [25]. 

Що ж стосується використання соломи під окремі культури, то 
її доцільно вносити під просапні культури, зокрема в Поліссі — під 
картоплю, кукурудзу, а в Лісостепу, крім того, — і під цукрові бу-
ряки. 

У довготривалому багатофакторному досліді Інституту сільсь-
когосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 
НААН, закладеному у 1999 році, вивчалась ефективність різних 
способів використання соломи під картоплю й кукурудзу в корот-
коротаційних сівозмінах. Результати досліджень, одержаних у пло-
дозмінній сівозміні, наведено в табл. 5. 

Згідно з одержаними даними, внесення соломи (4 т/га) як доб-
рива під картоплю підвищувало в середньому за 2017–2020 рр. 
урожайність бульб на фоні без мінеральних добрив на 3,7 т/га, а по 
фону N40Р40К120 — на 5,2 т/га. Варто зазначити, що післядія соломи 
позитивно позначалась і на урожайності наступних культур сіво-
зміни. Вихід кормових одиниць з 1 га ріллі в сівозміні на фоні без 
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добрив підвищувався на 0,40 т, а за внесення мінеральних добрив 
(N35Р35К85) — на 0,59 т. Ще більше зростала ефективність викорис-
тання соломи на добриво за поєднання її внесення з половинною 
дозою гною та з сидератами. Урожайність картоплі й збір кормо-
вих одиниць з 1 га сівозмінної площі на цих варіантах наближалися 
до відповідних показників на варіанті з внесенням 10 т/га гною. 

 
Таблиця 5 — Вплив органічних добрив на урожайність картоплі 

і продуктивність плодозмінної сівозміни (т/га), 
середнє за 2017–2020 рр. 

Варіанти 
удобрення 

Урожайність 
картоплі, т/га 

Вихід к. од. з 1 га 
сівозмінної площі 

без добрив N40Р40К120 без добрив N35Р35К85 
Без добрив, контроль 10,9 15,6 2,53 3,41 
Гній, 10 т/га* 20,5 26,5 3,78 5,10 
Солома, 1 т/га* 14,6 20,8 2,93 4,00 
Солома, 1 т/га +  
гній 5 т/га* 19,6 25,1 3,67 4,95 

Солома, 1 т/га* + 
проміжний посів 
люпину на зелене 
добриво 

18,9 25,9 3,56 4,82 

* — безпосередньо під картоплю вносили 40 та 20 т/га гною і 4 т/га со-
ломи. 

 
Подібна закономірність у зміні величини врожаю зерна куку-

рудзи й продуктивності ріллі залежно від способів використання 
соломи спостерігалась і в зерновій сівозміні (табл. 6).  

Так, у середньому за 2017–2020 рр. внесення 4 т/га соломи під 
кукурудзу підвищувало урожайність залежно від фону живлення на 
0,37–0,59 т/га. Приріст виходу кормових одиниць з 1 га ріллі у 
цьому разі був у межах 0,33–0,38 т. Високу ефективність мало по-
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єднання внесення соломи з половинною дозою гною та проміжним 
сидератом.  

 
Таблиця 6 — Вплив органічних добрив на урожай зерна 
кукурудзи й продуктивність зернової сівозміни (т/га), 

середнє за 2017–2020 рр. 

Варіанти 
удобрення 

Урожайність зерна 
кукурудзи, т/га 

Вихід к. од. з 1 га 
сівозмінної площі 

без добрив N40Р40К120 без добрив N35Р35К85 
Без добрив, контроль 4,00 4,94 2,80 3,74 
Гній, 10 т/га* 5,43 6,03 3,81 4,70 
Солома, 1 т/га* 4,59 5,31 3,18 4,07 
Солома, 1 т/га +  
гній 5 т/га* 5,45 5,79 3,76 4,56 

Солома, 1 т/га* + 
проміжний посів 
люпину на зелене 
добриво 

5,40 5,83 3,64 4,59 

* — безпосередньо під кукурудзу вносили 40 та 20 т/га гною і 4 т/га со-
ломи. 

 
Поряд із позитивним впливом на урожайність сільськогоспо-

дарських культур та загальну продуктивність ріллі в короткорота-
ційних сівозмінах завдяки внесенню гною, побічної продукції, си-
деральних добрив, чітко простежується тенденція до збереження та 
підвищення вмісту гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах Полісся. 
Так, у наших дослідженнях застосування біологічних засобів інте-
нсифікації дає змогу підвищити вміст гумусу в ґрунті відповідно до 
контрольного варіанту. У плодозмінній сівозміні відповідно до фо-
нів живлення — на 0,12–0,24 та 0,02–0,28 абсолютних відсотків, у 
сидеральній — на 0,07–0,12 та 0,04–0,33. 
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Проведені нами розрахунки підтверджують позитивний вплив 
органічних добрив на баланс гумусу в ґрунті (рис. 2). Так, у сиде-
ральній сівозміні позитивний баланс гумусу спостерігається за вне-
сення 10 т/га сівозмінної площі гною (+0,15–0,29 т/га), 1 т/га соло-
ми у поєднанні з половинною дозою гною (+0,08–0,22 т/га), та со-
ломи у поєднанні з сидератом (+0,05–0,18 т/га). 

 

 
Рисунок 2 — Баланс гумусу в сидеральній сівозміні Полісся 

(середнє за 2017–2020 роки) 
 
У цій же сівозміні (рис. 3) на фоні без внесення добрив негати-

вний баланс азоту відзначено на варіанті внесення соломи з біоде-
структором (–3,0 кг/га). Позитивний баланс фосфору й калію за-
безпечило внесення 10 т/га сівозмінної площі гною. 

На фоні внесення N35P35K85 отримано позитивний баланс усіх 
біогенних елементів. Найбільші позитивні показники по азоту, фо-
сфору та калію відзначено на варіанті з внесенням 10 т/га гною, 
відповідно, 40,4 кг, 29,9 кг та 58,0 кг, та соломи 1 т/га з додаванням 
5 т/га гною (23,8 кг, 18,3 кг та 39,3 кг/га). По азоту близькими до 
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варіанту з внесенням 10 т/га гною були показники, отримані за 
внесення соломи з додаванням N10 та соломи з люпиновим сиде-
ратом. 

 

 
Рисунок 3 — Баланс біогенних елементів у сидеральній сівозміні 

(середнє за 2017–2020 роки) 
 
Отже, у забезпеченні позитивного балансу гумусу, основних 

елементів живлення та підвищення продуктивності сільськогоспо-
дарських культур важлива роль належить бобовим культурам і, зо-
крема, з використанням їх зеленої маси як сидерату. Основою сис-
тем удобрення в короткоротаційних сівозмінах, що забезпечує роз-
ширене відтворення родючості ґрунту, повинно бути внесення 
гною, соломи у поєднанні з гноєм та соломи з проміжними сидера-
льними посівами. 
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3. Біоенергетична та економічна оцінка 
застосування добрив за вирощування 

сільськогосподарських культур у 
короткоротаційних сівозмінах Полісся 

Розвиток сільськогосподарського виробництва в Україні за су-
часних умов неможливий без додаткових вкладень антропогенної 
енергії у вигляді добрив, пестицидів, пального. 

Згідно з традиційними методиками, ефективність їх викорис-
тання визначається на основі економічних (вартісних) показників, 
величина яких з огляду на багато причин коливається в досить ши-
рокому діапазоні, у зв’язку з чим дуже важко дати об’єктивну оці-
нку ефективності застосування добрив. Це зумовлено тим, що на 
економічну ефективність добрив впливає багато чинників, які зни-
жують або завищують показники економічного ефекту, що вимагає 
для оцінки ефективності удобрювальних засобів іншої методології. 

Раніше у світовій, а пізніше й у вітчизняній практиці для ви-
значення ефективності добрив почали використовувати енергетич-
ний підхід, в основі якого — енергетичний аналіз під назвою 
«input-autput», тобто «входу-виходу» енергії. 

Розрахунки енергетичної ефективності виконано за методикою 
ЦІНАО [26], в якій наголошується, що в перспективі економічно 
вигідним вважатиметься такий варіант (технологія), де витрачати-
меться менше енергії на виробництво одиниці врожаю. 

Для зручності розрахунків урожаї сільськогосподарських куль-
тур переведено в зернові одиниці. 

Аналізуючи енергетичну ефективність сівозмін, необхідно за-
значити, що змінювалася вона як під дією різних видів добрив, так 
і сівозмінного фактору. Так, найвищий показник коефіцієнта енер-
гетичної ефективності (4,1–5,6) одержано в дослідних сівозмінах на 

19 

варіанті внесення соломи в поєднанні з проміжним сидеральним 
посівом за його величини на контролі 3,5–5,4. Цей же варіант виді-
лявся і найнижчими енерговитратами на одержання 1 т кормових 
одиниць — 2892–3897 МДж (у контролі — 2985–4601 МДж). 

Високі показники коефіцієнта енергетичної ефективності (3,8–
5,6) і низькі енерговитрати на виробництво 1 т кормових одиниць 
(2871–4237 МДж) відзначено і на варіанті з внесенням соломи на 
добриво в чистому вигляді. 

Серед досліджуваних засобів найвищими енерговитратами на 
отримання 1 т кормових одиниць у всіх сівозмінах і на обох фонах 
живлення виділявся варіант з внесенням 10 т/га гною (3736–
4599 МДж). Відповідно, на цьому варіанті були найнижчі коефіці-
єнти енергетичної ефективності — 3,5–4,3. Це пояснюється висо-
кою енергоємністю гною (рис. 4) й зростанням додаткових витрат 
на його внесення. 

 

 
Рисунок 4 — Енергоємність різних видів добрив, МДж 

 
Що ж стосується енергетичної ефективності сівозмінного фак-

тора, то, як свідчать результати досліджень, дещо менші показники 
коефіцієнта енергетичної ефективності отримано в сидеральній сі-
возміні, якщо порівняти з плодозмінною, що передусім пов’язано з 
використанням зеленої маси люпину як сидерату. Найвищі ж пока-
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зники коефіцієнту енергетичної ефективності отримано в зерновій 
сівозміні — 3,8–5,6. 

З енергетичного погляду продуктивними в сівозмінах є варіан-
ти без внесення добрив, але водночас отримуємо найменшу уро-
жайність сільськогосподарських культур. Тобто технологічний 
цикл може бути енергетично вигідним, але малопродуктивним. 
Тому необхідно досягти такого стану, коли висока енергетична 
ефективність поєднується з високою продуктивністю (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 — Продуктивність та енергетична ефективність 
застосування різних видів добрив у плодозмінній сівозміні 
 
З наведених результатів видно, що внесення 10 т/га гною за-

безпечує найбільший приріст кормових одиниць на гектар сіво-
змінної площі, але за умови високих додаткових витрат енергії ко-
ефіцієнт енергетичної ефективності низький. На контрольних варі-

Без добрив N35P35K85 
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антах отримано значний коефіцієнт енергетичної ефективності з 
найменшою продуктивністю 1 га ріллі. 

Отже, найбільш енергетично доцільною на дерново-підзолис-
тому ґрунті можна вважати систему удобрення, яка передбачає 
внесення 1 т соломи/га сівозмінної площі з проміжним посівом си-
дерату, та 1 т/га соломи з половинною дозою гною, де продуктив-
ність культур є близькою до варіанту з внесенням 10 т/га гною, а 
коефіцієнт енергетичної ефективності перебуває в межах 3,8–5,6. 

Серед агротехнічних заходів добрива займають одне з основ-
них місць у структурі витрат. Так, за даними Г. А. Булаткіна [27], 
якщо за вирощування зернових культур витрати у вигляді пального 
для тракторів складають 18,5 %, то у вигляді мінеральних доб- 
рив — 55,6 %, тобто половину всіх витрат. Про великі витрати 
на мінеральні добрива свідчать і наші дослідження. 

Характеризуючи застосування того чи іншого виду добрив, ви-
явлено суттєву різницю в економічній ефективності. Так, у серед-
ньому за 4 роки досліджень (2017–2020 рр.) найбільші витрати на 
вирощування сільськогосподарських культур спостерігали у варі-
анті з внесенням 10 т/га гною на фоні мінеральних добрив 
N35–45Р35К85, які складали відповідно у плодозмінній та сидеральній 
сівозміні 23 419 грн/га, у зерновій — 19 020 грн/га, що на 9566–
9283 грн більше, ніж на абсолютних контролях. 

Найбільший умовний прибуток на 1 га сівозмінної площі 
отримано на варіантах внесення 10 т/га гною, 1 т/га соломи з поло-
винною дозою гною та 1 т/га соломи з сидератами (рис. 6). 

Що ж стосується впливу сівозмінного фактору, то варто зазна-
чити, що найбільший умовний прибуток на варіантах з викорис-
танням 10 т/га гною, 1 т/га соломи з половинною дозою гною та 
соломи 1 т/га з сидератами був за вирощування сільськогосподар-
ських культур у плодозмінній сівозміні (10 936–13 031 грн/га). 

 



22 

 
Рисунок 6 — Умовно чистий прибуток 1 га сівозмінної площі, грн 

(середнє за 2017–2020 рр.) 
 
За рахунок збільшення прямих витрат на вирощування сільсь-

когосподарських культур та зниження їх урожайності за відсутнос-
ті поля бобових у зерновій сівозміні отримано дещо менші показ-
ники умовно чистого прибутку (6989–9743 грн/га). 

У сидеральній сівозміні внаслідок використання зеленої маси 
люпину на сидерат, а не на зерно, спостерігається зниження еконо-
мічної ефективності, якщо порівняти з плодозмінною сівозміною за 
показником умовно чистого прибутку, на 19,0–24,9 %. Якщо порів-
няти із зерновою сівозміною, сидеральна забезпечила отримання 
умовно чистого прибутку на 7,7–14,9 % більше. 

Суттєво на показники економічної ефективності впливав і фон 
мінеральних добрив. Так, у плодозмінній та сидеральній сівозмінах 
фон N35Р35К85 сприяв підвищенню показника умовно чистого 
прибутку, у зерновій сівозміні, навпаки, на фоні мінеральних доб-
рив N45P35K85 умовний прибуток зменшувався у середньому на 
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2036 грн/га. Що ж стосується рівня рентабельності, то у всіх сіво-
змінах він був вищим на варіантах без внесення фону мінеральних 
добрив на 26,1–54,9 %. 

Отже, економічними розрахунками доведено, що навіть в умо-
вах економічної скрути за порівняно низьких цін на зерно й карто-
плю та високих цін на добриво, пестициди та паливно-мастильні 
матеріали, якщо своєчасно провести сільськогосподарські роботи й 
внести оптимальні дози добрив, зокрема нетоварної продукції — 
соломи, сидератів — вирощування сільськогосподарських культур 
може бути прибутковим та рентабельним. 

З метою збереження й відтворення родючості ґрунтів та під-
вищення ефективності використання ріллі в господарствах Полісся 
варто широко впроваджувати плодозмінні сівозміни. Орієнтовною 
схемою таких сівозмін може бути: люпин на зерно – озиме жито – 
картопля – яра пшениця. За відсутності в господарстві тваринницт-
ва з метою підвищення родючості ґрунту впроваджувати сидераль-
ні сівозміни, наприклад, з таким чергуванням культур: люпин на 
сидерат – озиме жито – картопля – яра пшениця. Освоєння таких 
сівозмін поряд з високою ефективністю використання ріллі (до 
5,1 т/га кормових одиниць) забезпечує найбільший умовний прибу-
ток — до 13 031грн/га. 

За умови недостатнього виробництва гною з метою досягнення 
бездефіцитного балансу гумусу й біогенних елементів та підви-
щення врожайності сільськогосподарських культур на дерново-під-
золистих ґрунтах альтернативою для удобрення в сівозмінах про-
сапних культур (картоплі та кукурудзи) може бути солома у поєд-
нанні з гноєм або солома з проміжним посівом люпину. Така сис-
тема удобрення забезпечить урожай бульб і зерна кукурудзи на рі-
вні, близькому до його величини за внесення гною, зі зменшенням 
енерговитрат на їх вирощування на 2164–3705 МДж/га та зростан-
ням коефіцієнта енергетичної ефективності на 7,9–21,1 %. 
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