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Вступ 

Сучасний рівень економічного розвитку України зумовлює необхідність 

розробки нової концепції використання меліоративного фонду держави. Вона 

повинна базуватись на принципах енергетичної доцільності та екологічної 

безпеки меліоративних заходів з урахуванням нових економічно-правових 

відносин у країні. Меліорація перезволожених земель забезпечує покращення 

сільськогосподарських угідь і є важливою складовою частиною комплексного, 

раціонального природокористування. При використанні меліорованих 

територій необхідно передбачати взаємозв’язок вимог до отримання високих і 

стабільних врожаїв сільськогосподарських культур та зменшення негативного 

впливу на довкілля [1, 2, 3, 4, 5]. Сьогодні, при веденні сільськогосподарського 

виробництва, на перший план виходить економічна складова. Тому особливо 

важливого значення набувають ресурсоощадні технології. Однак вони можуть 

бути запроваджена лише тоді, коли за їх використання не відбувається 

суттєвого зниження продуктивності сільськогосподарських культур [ 6, 7, 8 ]. 

Тому виникла необхідність знайти шляхи підвищення ефективності 

використання осушуваних земель при допомозі ресурсоощадних та 

природоохоронних технологій. З цією метою нами було проведено узагальнення 

результатів багаторічних досліджень з вивчення продуктивності низки 

сільськогосподарських культур на осушуваних мінеральних ґрунтах 

Лівобережного Лісостепу залежно від удобрення та обробітку ґрунту. 

1. Місце проведення досліджень  

 Дослідження проводили на меліорованому масиві «Ромен», 

розташованому в зоні Лісостепу в заплаві річки Ромен у Сумській області на 

Сульському дослідному полі Інституту водних проблем і меліорації НААН. 



Типовими ґрунтовими відмінами на стаціонарі є лучні глеюваті, карбонатні 

малопотужні ґрунти, які розвинені на алювіально-делювіальному суглинку. 

У досліді з вивчення потенціалу продуктивності основних 

сільськогосподарських культур на лучних осушуваних ґрунтах Лівобережного 

Лісостепу вивчали найбільш продуктивні культури у 7- пільній сівозміні серед 

таких культур: озима пшениця, люцерна, ярий ячмінь, кукурудза, картопля, 

цукрові буряки та горох. Досліджувані сільськогосподарські культури вивчали 

за таких варіантів удобрення: без добрив, гній 15 т/га сівозмінної площі, 

N60P60K60, гній 15 т/га сівозмінної площі + N60P60K60. Та за таких способів 

основного обробітку ґрунту: оранка 22-25 см; оранка 30-35 см; оранка 22-25 см 

+ глибоке розпушення 60 см. 

2. Вплив удобрення та обробітку ґрунту на урожайність 

сільськогосподарських культур  

Картопля. Проведені дослідження показали, що система удобрення має 

вагомий вплив на продуктивність картоплі. Найвищу урожайність картоплі у 

досліді – 18,4-18,9 т/га забезпечило внесення органічних добрив у нормі 15 т/га 

сівозмінної площі у поєднанні з внесенням повного мінерального удобрення в 

нормі N60P60K60. Обробіток ґрунту мав неістотний вплив на урожайність 

картоплі. Так при застосуванні оранки на глибину 22-25 см її урожайність  по 

варіантах удобрення була в межах – 12,0-18,4, при оранці на глибину 30-35 см – 

12,5-18,6 та при оранці на глибину 22-25 см у поєднанні з глибоким 

розпушенням – 12,8-18,9 т/га.  

Люцерна. Аналіз урожайності люцерни показує, що максимальні 

показники приросту урожайності люцерни було одержано за органо-

мінеральної системи удобрення – 19-21 т/га, або 34,7-38,4%. Аналіз 

урожайності люцерни залежно від варіантів обробітку ґрунту показав, що при 

застосуванні оранки на глибину 22-25 см її урожайність по варіантах удобрення 

була в межах – 31,0-40,3 т/га, при оранці на глибину 30-35 см – 34,8-45,5 та при 

оранці на глибину 22-25 см у поєднанні з глибоким розпушенням – 33,8-46,3 

т/га. Отже збільшення глибини оранки до 30-35 см, як і проведення глибокого 



розпушення забезпечувало підвищення урожайності люцерни відповідно на 7,8 

та 9,6%, що вважається  несуттєвим.  

Кукурудза. Максимальні показники середнього приросту урожайності 

кукурудзи було одержано за органо-мінеральної системи удобрення – 9,9-12,8 

т/га, або 47,4-60,4%. Аналіз урожайності кукурудзи залежно від варіантів 

обробітку ґрунту показав, що при застосуванні оранки на глибину 22-25 см її 

урожайність по варіантах удобрення була в межах – 26,9-36,7, при оранці на 

глибину 30-35 см – 26,9-38,2 та при оранці на глибину 22-25 см у поєднанні з 

глибоким розпушенням – 27,0-39,8 т/га.  

Озима пшениця. Максимальні показники середнього приросту 

урожайності озимої пшениці було одержано за органо-мінеральної системи 

удобрення – 1,47-1,69 т/га, або 32,5-39,8%. Урожайність озимої пшениці мало 

залежала від системи обробітку ґрунту.  

Горох. Максимальні показники середнього приросту урожайності 

гороху було одержано за органо-мінеральної системи удобрення – 1,09-1,13 

т/га, або 71,3-72,8%. Аналіз урожайності гороху залежно від варіантів 

обробітку ґрунту показує, що збільшення глибини оранки до 30-35 см та 

проведення глибокого розпушення не забезпечувало вищої урожайності 

порівняно з оранкою на глибину 22-25 см.  

Цукровий буряк. Максимальні показники середнього приросту 

урожайності цукрових буряків було одержано за органо-мінеральної системи 

удобрення – 9,0-10,3 т/га, або 30,7-39,7%. Оптимальним варіантом основного 

обробітку ґрунту за їх вирощування є оранка на глибину 22-25 см. 

Ярий ячмінь. Максимальні показники середнього приросту 

урожайності ячменю було одержано за органо-мінеральної системи удобрення 

– 0,24-0,56 т/га, або 11,5-27,3%. Дослідження з впливу варіантів обробітку 

ґрунту на урожайність ячменю показали, оптимальним варіантом основного 

обробітку ґрунту за його вирощування є оранка на глибину 30-35 см. За 

вирощування ячменю на лучних осушуваних ґрунтах найкращим є 

застосування органо-мінеральної системи удобрення. 



Результати одержані у багаторічному стаціонарному польовому досліді 

показують, що застосування органічної системи удобрення  забезпечує вищу 

урожайність майже усіх сільськогосподарських культур порівняно з 

мінеральною системою удобрення. Серед досліджуваних 

сільськогосподарських культур застосування мінеральної системи удобрення 

порівняно з органічною забезпечувало вищу урожайність  лише за вирощування 

ярого ячменю (табл. 1). 

 



 

Таблиця 1 

Урожайність досліджуваних сільськогосподарських культур у багаторічному польовому досліді залежно від 

системи обробітку ґрунту та удобрення 

Удобрення Картопля Люцерна 
Кукурудза на 

силос 

Озима 

пшениця 
Горох Цукровий буряк Ячмінь 

Оранка на глибину 22-25 см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Без добрив 12,0 - 23,0 31,0 - 36,9 26,9 - 38,0 4,63 - 5,35 1,79 - 2,48 28,1 - 31,6 1,98 - 2,12 

Гній 15 т/га 16,6 46 27,0 40,4 94 49,8 35,6 87 43,0 5,82 11,9 6,38 2,71 9,2 3,15 38,9 108 39,5 2,16 1,8 2,24 

N60P60K60 15,3 33 26,0 37,0 60 41,8 31,8 49 39,8 5,37 7,4 6,2 2,28 4,9 2,79 35,9 78 38,8 2,45 4,7 2,68 

Гній 15 т/га + 

N60P60K60 
18,4 64 26,8 40,3 93 57,4 36,7 98 45,6 6,11 14,8 6,98 2,9 11,1 3,4 37,8 97 50,0 2,54 5,6 2,98 

Оранка на глибину 30-35 см 

Без добрив 12,5 - 27,0 34,8 - 43,4 26,9 - 33,0 4,43 - 4,88 1,86 - 2,55 27,7 - 45,3 2,38 - 2,84 

Гній 15 т/га 17,7 52 32,0 41,3 65 52,9 36,8 99 45,1 5,91 14,8 6,84 2,77 9,1 3,23 38,8 111 44,7 2,62 2,4 2,84 

N60P60K60 16,3 38 29,0 38,9 41 49,0 34,8 79 48,4 5,45 10,2 6,22 2,35 4,9 2,89 36,6 89 50,3 2,92 5,4 3,08 

Гній 15 т/га + 

N60P60K60 
18,6 61 30,5 45,5 107 59,7 38,2 113 46,5 6,09 16,6 7,06 2,98 11,2 3,58 38,0 103 51,9 2,67 2,9 3,6 

 

Продовження табл. 1 

Удобрення Картопля Люцерна Кукурудза на Озима Горох Цукровий буряк Ячмінь 



 

силос пшениця 

Оранка на глибину 22-25 см + глибоке розпушення (60 см) 

Без добрив 12,8 - 27,6 33,8 - 39,5 27,0 - 33,4 4,5 - 5,08 1,87 - 2,79 33,7 - 52,2 2,1 - 2,32 

Гній 15 т/га 18,4 56 33,2 42,3 85 47,9 35,8 88 46,5 5,97 14,7 6,66 2,78 9,1 3,39 40,5 68 44,6 2,28 1,8 2,46 

N60P60K60 16,7 39 28,9 40,0 62 48,9 33,0 60 42,0 5,56 10,6 6,28 2,39 5,2 3,01 37,0 33 53,2 2,51 4,1 2,79 

Гній 15 т/га + 

N60P60K60 
18,9 61 30,8 46,3 125 58,1 39,8 128 46,9 6,19 16,9 6,87 2,96 10,9 3,69 38,8 51 53,2 2,33 2,3 2,53 

 

Примітка: колонки 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 – середньо багаторічна урожайність культур, т/га; колонки 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 – 

прибавка до контролю від застосування системи удобрення, %; колонки 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 – максимальна 

урожайність культур, т/га. 



 

2. Вплив удобрення та обробітку ґрунту на продуктивність сівозмін 

Проведені дослідження показали, що застосування органічної системи 

удобрення забезпечувала  на 6-9% вищу продуктивність сівозміни порівняно з 

мінеральною системою (табл. 2). Система основного обробітку ґрунту у дослід 

мала неістотний влив на продуктивність сівозміни. 

Дослідженнями встановлено, що внесок окремих культур у 

продуктивність 7-пільної сівозміни різний. Так, у досліді люцерна 

забезпечувала одержання 6,52-9,73 т/га корм. од.; кукурудза – 6,44-9,55; озима 

пшениця – 7,17-10,02; цукровий буряк – 8,21-11,50 т/га кормових одиниць. 

Внесок у продуктивність сівозміни люцерни становив 16-17%, кукурудзи – 16-

17, озимої пшениці – 17-19, цукрового буряку – 20-24%. 

Слід зазначити, що вища продуктивність цукрового буряку та озимої 

пшениці порівняно з люцерною та кукурудзою пояснюється наявністю побічної 

рослинницької продукції, в даному випадку – гички за вирощування цукрового 

буряку та соломи за вирощування озимої пшениці. Якщо ж брати до уваги 

тільки основну рослинницьку продукцію, то найвищі показники збору 

кормових одиниць за переважної більшості варіантів досліду забезпечила 

люцерна та кукурудза. Найнижчий внесок у продуктивність сівозміни 

забезпечив горох – 6-7% та ярий ячмінь – 7-10%. Проміжне значення цього 

показника мала картопля – 12-13%. 

 



 

Таблиця 2 

Продуктивність сівозміни залежно від варіантів обробітку ґрунту та удобрення,  

(основна + побічна продукція), т к.од/га 

Удобрення Картопля Люцерна Кукурудза 
на силос Горох Пшениця Цукровий 

буряк Ячмінь Продуктив 
ність 

Оранка на глибину 22-25 см 
Без добрив 4,50 6,52 6,44 2,53 7,50 8,33 3,32 5,59 
Гній 15 т/га 6,22 8,47 8,54 3,84 9,41 11,55 3,62 7,38 
N60P60K60 5,75 7,78 7,62 3,22 8,69 10,65 4,09 6,83 

Гній 15 т/га + 
N60P60K60 

6,90 8,46 8,81 4,10 9,88 11,23 4,25 7,66 

Оранка на глибину 30-35 см 
Без добрив 4,67 7,31 6,47 2,63 7,17 8,21 3,98 5,78 
Гній 15 т/га 6,62 8,68 8,84 3,92 9,56 11,52 4,38 7,65 
N60P60K60 6,13 8,18 8,36 3,33 8,81 10,87 4,89 7,22 

Гній 15 т/га + 
N60P60K60 6,97 9,55 9,17 4,22 9,86 11,27 4,47 7,93 

Оранка на глибину 22-25 см + глибоке розпушення (60 см) 
Без добрив 4,79 7,10 6,49 2,65 7,28 10,01 3,51 5,97 
Гній 15 т/га 6,90 8,89 85,9 3,92 9,66 12,01 3,81 7,68 
N60P60K60 6,27 8,40 7,92 3,38 8,99 10,99 4,18 7,16 
Гній 15 т/га + 
N60P60K60 7,10 9,73 9,55 4,18 10,02 11,50 3,90 8,00 



Проведені нами дослідження показали, що на продуктивність сівозмін 

значний вплив має система удобрення. Так якщо порівнювати їх продуктивність 

за мінеральної системи удобрення, то цей внесок становив 24,0-25,3%, за 

органічної системи удобрення – 26,7-29,3% та за органо-мінеральної –  27,0-27,8%. 

Оптимальним варіантом основного обробітку ґрунту на лучних осушуваних 

ґрунтах Лівобережного Лісостепу є оранка на глибину 22-25 см. Збільшення 

глибини оранки до 30-35 см, як і проведення глибокого розпушення в цих умовах 

недоцільне, оскільки не забезпечує суттєвого підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур та сівозміни в цілому. 

 

Висновки 

Результати, одержані у стаціонарному польовому досліді показують, що 

найвищі показники урожайності усіх сільськогосподарських культур 

забезпечувала органо-мінеральна система удобрення. 

Оптимальним варіантом основного обробітку ґрунту за вирощування 

переважної більшості сільськогосподарських культур є оранка на глибину 22-25 

см. Збільшення глибини оранки до 30-35 см, як і проведення глибокого 

розпушення, істотно не впливало на урожайність вирощуваних культур.  

Досліджувані сільськогосподарські культури забезпечували різну 

урожайність. Низькі показники урожайності було одержано за вирощування 

гороху та ярого ячменю, а найбільш стабільні та високі показники за 

багаторічний період було одержано за вирощування цукрового буряку, 

озимої пшениці, кукурудзи та люцерни. Дані культури найкраще 

використовують потенціал родючості лучних осушуваних ґрунтів, а тому 

вони мають становити основу сівозмін на цих ґрунтах.  

Спираючись на результати проведених нами досліджень, сівозміна для 

лучних осушуваних ґрунтів Лівобережного Лісостепу може складатись з таких 

культур, як цукровий буряк, озима пшениця, люцерна та кукурудза.  

До того ж ці культури можуть бути добрими попередниками один для 

одного, що спрощує побудову структури сівозміни, а наявність люцерни у 



 

сівозміні дає змогу вирішити проблему внесення азотних добрив  під озиму 

пшеницю, а за вирощування цукрового буряку можна використати післядію 

гною, внесеного під кукурудзу або ж навпаки. 
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