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ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ І ВРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКУ 
ЦУКРОВОГО ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
Анотація. У статті наведено результати досліджень з вивчення поживного режиму чорнозему опідзоленого за тривалого 
застосування різних доз органічних і мінеральних добрив за органічної, мінеральної та органо-мінеральної систем 
удобрення в польовій сівозміні. Дослідження проведено в стаціонарному польовому досліді, закладеному в 1964 році 
на дослідному полі Уманського національного університету садівництва, розміщеному в Правобережному Лісостепу 
України.
Дослідженнями встановлено, що після тривалого (впродовж 53 років) вирощування польових культур у сівозміні 
на чорноземі опідзоленому без застосування добрив знизився вміст рухомих сполук поживних речовин у ґрунті. 
За середньорічного внесення на 1 га сівозмінної площі 13,5 т гною і мінеральних добрив у дозі N68P101K54 вміст 
азоту легкогідролізованих і мінеральних сполук був найвищим за органо-мінеральної системи удобрення і становив у 
середньому за три роки відповідно 139 і 36,9 мг/кг ґрунту. Найвищий вміст рухомого фосфору в ґрунті забезпечувало 
внесення на 1 га сівозмінної площі мінеральних добрив у дозі N135P135K135 (221 мг/кг) за мінеральної та 13,5 т гною 
+ N68P101K54 (242 мг/кг) – за органо-мінеральної систем удобрення. Тривале застосування мінеральних і органічних 
добрив у сівозміні збільшувало вміст обмінного калію в чорноземі опідзоленому на 21–69 %.
Серед досліджуваних систем удобрення в польовій сівозміні вищу врожайність (42,8–57,8 т/га) буряку цукрового 
забезпечувала органо-мінеральна система. У середньому за чотири роки дослідження найвищу врожайність коренеплодів 
(53,1 т/га) одержано за внесення під буряк цукровий 45 т/га гною і мінеральних добрив у дозі N90P202K45 за третього 
рівня насичення ними сівозміни (гній 13,5 т/га + N68P101K54).
Ключові слова: поживний режим, чорнозем опідзолений, гній, мінеральні добрива, польова сівозміна, буряк цукровий.

A. T. Martyniuk,
PhD of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of Agrochemistry and Soil Science, 
Uman National University of Horticulture (Uman), Ukraine

SOIL NUTRIENT REGIME AND SUGAR BEET YIELD AFTER LONG-TERM APPLICATION OF FERTILIZERS 
IN CROP ROTATION
Annotation. The article presents the findings of the study on nutrient regime of podzolic black soil after long-term use of 
various doses of organic and mineral fertilizers in the conditions of organic, mineral and organomineral fertilizer systems 
application in  field crop rotation. 
The study was conducted in a stationary field experiment, established in 1964 at the experimental field of the Uman National 
University of Horticulture, located in the Right-Bank Forest Steppe of Ukraine. Studies have established a decrease in mobile 
nutrients in podzolic black soil after long-term (over 53 years) cultivation of field crops grown in rotation without fertilizers. 
With an average annual application of 13.5 t / ha of manure and mineral fertilizers in a dose of N68P101K54 per 1 ha into crop 
rotation area, the highest nitrogen content of easily hydrolyzable and mineral compounds was with an organomineral fertilizer 
system and averaged 139 and 36.9 mg / kg of soil over three years, respectively. The highest content of mobile phosphorus 
in the soil was provided by application of mineral fertilizers into crop rotation area at a dose of N135P135K135 (221 mg / kg) per 
hectare for mineral system and 13.5 t of manure per hectar + N68P101K54 (242 mg / kg) for organomineral fertilizer system. 
Long-term use of mineral and organic fertilizers in crop rotation increased the content of exchangeable potassium in the 
podzolic soil by 21-69%. Among the studied fertilizer systems in the field crop rotation, the highest yield (42.8–57.8 t / ha) 
of sugar beet was provided by the organomineral system. On average, over four years of research, the highest root crop 
yield (53.1 t / ha) was obtained when applying under. sugar beets 45 t / ha of manure and mineral fertilizers in a dose of 
N90P202K45 at the third saturation level of crop rotation (manure 13.5 t / ha + N68P101K54).
Key words: nutrient regime, podzolic black soil, manure, mineral fertilizers, field crop rotation, sugar beet.

Постановка проблеми. Поживний режим ґрунту – 
важливий чинник впливу на обмін речовин у рослинах. 
Він визначається вмістом доступних сполук елементів 
живлення: азоту, фосфору, калію та інших макро- й 
мікроелементів у кореневмісному шарі ґрунту впродовж 
вегетації рослин [1]. Ґрунти України характеризуються 
переважно низьким умістом рухомих сполук азоту, 
середнім – фосфору та підвищеним вмістом калію. 

Щороку з ґрунту з врожаями виноситься значна кількість 
поживних речовин, яку потрібно компенсувати добривами 
чи за рахунок інших джерел надходження. Якщо такої 
компенсації не буде, то ґрунт виснажуватиметься на 
рухомі поживні речовини, що знижує його ефективну 
родючість та негативно впливає на врожайність 
сільськогосподарських культур. Для ведення 
продуктивного землеробства з одночасним відновленням 
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родючості ґрунтів альтернативи добривам немає [2–3]. У 
зв’язку з цим і виникає потреба у проведенні тривалих 
досліджень з добривами у різних ґрунтово-кліматичних 
умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За даними літературних джерел [4–5], урожайність 
сільськогосподарських культур у сівозміні формується 
не лише під впливом прямої дії добрив, але і їх післядії 
поживних речовин, внесених у попередні роки. 
Система удобрення в сівозміні направлена на створення 
оптимального режиму живлення рослин. Вона базується 
на фізіологічній потребі рослин в елементах живлення й 
залежить не від постійного збільшення доз органічних 
і мінеральних добрив, а насамперед від оптимізації 
агротехнологічних чинників.

Низка дослідників [6–8] вважають, що за органо-
мінеральної системи удобрення в ґрунті формується 
особливе трофічне середовище в результаті трансформації 
органо-мінерального субстрату добрив, яке забезпечує 
стабільність органічного колоїдного комплексу, 
максимально насичуючи його обмінними формами 
поживних речовин. За таких умов у ґрунті накопичується 
велика кількість елементів живлення у водорозчинних 
та обмінних формах, краще зберігається й економніше 
використовується ґрунтова волога, що за сукупністю дії 
зазначених чинників створює умови стабільного в часі 
режиму мінерального живлення рослин.

Дослідженнями [9], які проводилися у тривалому 
стаціонарному досліді на Іванівській ДСС та 
короткостроковому польовому досліді на Уладово-
Люлинецькій ДСС встановлено, що використання в 
системі удобрення різних видів органічних добрив 
(підстилкового гною, соломи пшениці озимої, сидератів) 
сприяє стабілізації азотного фонду чорнозему типового. 
Якщо сума фракцій органічного азоту під буряком 
цукровим на початку ротації сівозміни незалежно від 
унесених органічних добрив варіювала в межах 0,240–
0,245 %, то наприкінці ротації – в межах 0,244–0,246 % 
від маси ґрунту. Це свідчить про тенденцію підвищення 
вмісту азоту органічних сполук у ґрунті.

Вивчення впливу систем удобрення на поживний 
режим чорнозему типового вилуженого за прямої дії 
та післядії добрив у тривалих стаціонарних дослідах 
Білоцерківської ДСС у ІІІ ротації плодозмінної, 
просапної та зерно-просапної сівозмін показало, 
що найбільший вміст азоту мінеральних сполук в 
орному шарі ґрунту був у середині вегетації буряку 
цукрового від застосування N80P100K110 + 25 т/га гною. У 
плодозмінній сівозміні він становив 13,8 мг/кг, просапній 
– 14,1, зерно-просапній – 12,5 мг/кг ґрунту, а за післядії 
добрив N15P20K20 + 4,2 т/га гною відповідно 11,2; 12,9 і 
13,3 мг/кг. Вміст рухомих сполук фосфору був найбільшим 
у середині вегетації буряку цукрового за використання 
повної норми органо-мінеральних добрив і становив 
у зерно-просапній сівозміні 306 мг/кг, плодозмінній 
і просапній – 272 і 243, тоді як без унесення добрив 
відповідно 158, 169 і 166 мг/кг ґрунту. Під впливом 
органо-мінеральної системи удобрення підвищувався 
вміст обмінного калію в орному та підорному шарах ґрунту 
в період сходів буряку цукрового у плодозмінній сівозміні 
на 36 мг, просапній і зерно-просапній – відповідно на 52 і 
36 мг/кг порівняно з варіантом без унесення добрив [10].

Підвищення вмісту поживних речовин у чорноземних 
ґрунтах за тривалого систематичного застосування гною і 
мінеральних добрив відмічали також й інші вчені [11–13].

Інтегральним показником родючості ґрунту є 
врожайність сільськогосподарських культур. За даними 
Л. А. Барштейна, І. С. Шкаредного та ін. [14] тривале в 
часі вирощування буряку цукрового без внесення добрив 
значно знижує їх продуктивність навіть на родючих 
чорноземах.

Вважається [15–17], що система удобрення буряку 
цукрового повинна складатися із внесення мінеральних 
і органічних добрив.

У тривалому стаціонарному досліді на чорноземі 
глибокому з вивчення продуктивності буряку цукрового 

за різних доз органічних і мінеральних добрив 
встановлено, що застосування 40 т/га гною підвищувало 
врожайність буряку цукрового на 10,3 т/га, а збір 
цукру – на 2,59 т/га, тоді як за еквівалентної кількості 
мінеральних добрив, унесених у дозі N200P160K240 – лише 
на 6,2 т/га [18]. За мінеральної системи удобрення у 
варіанті, де вносили N90P110K130 врожайність буряку була 
вищою на 9,1 т/га, а збір цукру – на 1,31 т/га порівняно 
з неудобреними ділянками. Від збільшення дози 
мінеральних добрив до N130P160K200 урожайність буряку 
цукрового за чотири роки досліджень становила 41,8 т/
га, збір цукру – 6,93 т/га, що на 1,75 т/га більше, ніж 
на контролі та на 0,31 т/га порівняно з дозою N90P110K130. 
Застосування органо-мінеральної системи удобрення за 
внесення під буряк 40 т/га гною + N90P110K130 підвищувало 
врожайність коренеплодів на 7,8 т/га, а збір цукру – на 
1,27 т/га  порівняно з еквівалентною дозою мінеральних 
добрив.

За дефіциту підстилкового гною в системі удобрення 
буряку цукрового доцільно використовувати як органічне 
добриво зелену масу післяжнивних сидератів у чистому 
вигляді та у поєднанні із соломою пшениці озимої на 
тлі внесення оптимальної дози мінеральних добрив – 
N90P60R90. Урожайність коренеплодів за альтернативних 
систем органо-мінерального удобрення в середньому за 
три роки становила 51,2–51,6 т/га, збір цукру – 8,4–8,7 
т/га, тоді як за поєднання 40 т/га гною і мінеральних 
добрив у дозі N90P60К90 відповідно 57,4 та 8,8 т/га [19]. 

Отже, за тривалого застосування добрив у сівозміні, 
залежно від доз добрив і систем удобрення, в ґрунті 
створюються різні умови для живлення рослин, що має 
важливе значення для формування їх продуктивності.

Мета дослідження – встановити  вплив тривалого 
застосування різних доз і систем удобрення (мінеральної, 
органічної та органо-мінеральної) у польовій сівозміні на 
поживний режим чорнозему опідзоленого і формування 
врожайності буряку цукрового.

Методика досліджень. Дослідження проведено 
в умовах стаціонарного польового досліду Уманського 
національного університету садівництва (атестат НААН 
№ 88) [Стаціонарні польові досліди України. Київ : Аграрна 
наука, 2014. 146 с.], розміщеного в Правобережному 
Лісостепу України з географічними координатами за 
Гринвічем 48° 46’ північної широти і 30° 14’ східної 
довготи.

Буряк цукровий вирощували на чорноземі опідзоленому 
важкосуглинковому в 10-ти пільній польовій сівозміні з 
типовими для регіону сільськогосподарськими культурами 
у ланці з конюшиною одного року використання після 
пшениці озимої за загальноприйнятою для регіону 
технологією за схемою, поданою в таблиці 1.

Для закладання досліду використовували 
напівперепрілий гній ВРХ на солом’яній підстилці 
та мінеральні добрива у формі аміачної селітри, 
суперфосфату гранульованого і калію хлористого.

Площа дослідної ділянки складає 180 м2,  
облікової – 100 м2. Розміщення ділянок послідовне, 
повторність досліду триразова.

Перед закладанням досліду ґрунт мав такі агрохімічні 
показники: вміст гумусу (за методом Тюріна) –  
3,31 %; pHKCl – 6,2; гідролітична кислотність – 2,5 
смоль/кг; ступінь насиченості основами – 95 %; азоту 
легкогідролізованих сполук (за методом Тюріна-
Кононової) – 48 мг/кг, рухомих сполук фосфору (за 
методом Труога) – 150 і обмінного калію (за методом 
Бровкіної) – 90 мг/кг.

Програмою досліджень передбачено визначення 
вмісту азоту легкогідролізованих і мінеральних сполук 
за ДСТУ 7863 : 2015, рухомих сполук фосфору і калію в 
ґрунті – за ДСТУ 4115 : 2002.

Облік урожаю буряку цукрового проводили суцільним 
поділянковим методом, статистичну обробку даних – 
методом дисперсійного аналізу з використанням програми 
«Agrostat», MS Office Exel.

Основні результати досліджень.
Відомо, що підвищення родючості чорноземів 
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насамперед пояснюють їх здатністю забезпечувати 
рослини азотом. Значення азоту посилюється ще й тому, 
що потреба в живленні ним рослин значно більша, ніж у 
інших елементах, а безповоротні втрати його мінеральних 
сполук з ґрунту через вимивання та біологічне 
відновлення бувають досить значними [20–21]. 

Як показали дослідження, тривале застосування 
різних доз добрив і систем удобрення в польовій сівозміні 
та безпосередньо під буряк цукровий істотно впливає на 
вміст азоту легкогідролізованих і мінеральних сполук, 
а також рухомих сполук фосфору й калію в чорноземі 
опідзоленому (табл. 1).

Так, найменший вміст азоту легкогідролізованих 
сполук був у варіанті, де впродовж 53 років не вносили 
добрив, який у середньому за три роки становив 104 
мг/кг. Застосування мінеральних добрив у польовій 
сівозміні та безпосередньо під буряк цукровий у 
дозах N90P90K90, N135P135K135 і N180P180K180 збільшувало 
його вміст на 15–31 мг/кг ґрунту. Внесення 30; 45 і 
60 т/га гною під буряк цукровий за насичення ним 
сівозміни 9; 13,5 і 18 т/га забезпечувало вміст азоту 
легкогідролізованих сполук на рівні 116–131 мг/кг, що 
нижче порівняно з мінеральною системою удобрення на 
2–3 %. Найвищий його вміст був у ґрунті за поєднаного 
застосування органічних добрив з мінеральними. За 
насичення 1 га сівозмінної площі 9 т гною та N45P68K36 його 
показник становив 133 мг/кг, а за дози 13,5 т і N68P101К54 –  
139 мг/кг, що більше порівняно з неудобреними ділянками 
в 1,2–1,3 рази.

Тривале застосування органічних і мінеральних 
добрив у сівозміні та безпосередньо під буряк цукровий 
збільшувало вміст азоту мінеральних сполук в чорноземі 
опідзоленому. Якщо на контролі без удобрення вміст 
мінерального азоту був найменшим і становив 16,7 мг/кг, 
то за їх систематичного внесення в сівозміні цей показник 
збільшувався в 1,4–2,2 рази. Найвищий його вміст в 
орному шарі ґрунту був під посівами буряку цукрового 
за органо-мінеральної системи удобрення в сівозміні. 
Насичення сівозміни гноєм 4,5 т/га і мінеральними 
добривами у дозі N23P34K18, а також 9 т/га і N45P68K36 та 
13,5 т/га і N68P101K54 за безпосереднього внесення під 
буряк цукровий у дозах 15 т/га гною + N30P68K15, 30 т/га 
гною + N60P135K30 і 45 т/га гною + N90P202K45 забезпечувало 
його вміст на рівні 26,6–36,9 мг/кг. Застосування 
різних доз мінеральних добрив під буряк цукровий 
у варіантах N90P90K90, N135P135K135 і N180P180K180 за 
насичення ними у сівозміні відповідно N45H45R45, 
N90P90K90 і N135P135K135 збільшувало вміст азоту мінеральних 
сполук порівняно з контролем на 7,2–17,0 мг/кг ґрунту. 
За тривалого застосування органічних добрив у сівозміні 

(насичення ними 9; 13,5 і 18 т/га) та безпосереднього 
внесення під буряк цукровий у дозах 30, 45 і 60 т/
га вміст мінерального азоту становив 23,2–31,5 мг/кг 
ґрунту. Важлива роль у формуванні родючості ґрунту 
та живленні рослин належить фосфору, особливо його 
рухомим мінеральним сполукам [22].

З даних табл. 1 видно, що найменший вміст рухомих 
сполук фосфору (92 мг/кг) в чорноземі опідзоленому був 
у варіанті без внесення добрив. Дози добрив і системи 
удобрення в польовій сівозміні неоднаково впливали 
на вміст рухомих фосфатів у ґрунті під посівами буряку 
цукрового. За мінеральної системи удобрення в польовій 
сівозміні внесення під буряк цукровий 90, 135 і 180 кг/га 
д. р. фосфорних добрив на тлі N90K90, N135K135 і N180K180 вміст 
рухомих сполук фосфору порівняно з контролем був 
більшим на 47–129 мг/кг. За цієї системи удобрення 
найбільший вміст фосфору (221 мг/кг) був у варіанті з 
високими їх дозами внесення в сівозміні (N135P135K135) й 
безпосередньо під буряк цукровий (N180P180K180).

Органічна система удобрення за впливом на вміст 
рухомих сполук фосфору в ґрунті істотно поступалась 
мінеральній. Насичення сівозміни гноєм 9; 13,5 і 18 т/га 
за внесення його під буряк цукровий у дозах 30; 45 і 60 
т/га формувало менший їх вміст на 22–39 % порівняно з 
мінеральною системою удобрення. Вміст рухомих сполук 
фосфору в ґрунті під посівами буряку цукрового за 
органічної системи удобрення становив 109–136 мг/кг.

За поєднаного застосування органічних і мінеральних 
добрив у сівозміні вміст рухомих сполук фосфору в 
чорноземі опідзоленому був найбільшим і становив 133 
мг/кг за внесення під буряк цукровий 15 т/га гною і 
мінеральних добрив у дозі N30P68K15 та насичення ними у 
сівозміні – 4,5 т/га + N23P34K18; 195 мг/кг – у варіанті 30 т/
га гною + N60P135K30 (насичення 9 т/га + N45P68K36) та 242 
мг/кг – у варіанті 45 т/га гною + N90P202K45 (насичення 
13,5 т/га + N68P101K54).

Основним джерелом живлення рослин калієм є обмінна 
форма, відносний вміст якої у загальних його запасах 
може бути понад 2 % [23]. Вважають, що обмінний калій 
є найближчим резервом для його переходу в ґрунтовий 
розчин [24]. Із розчину калій засвоюється найкраще, 
тому обмінний калій відіграє основну роль у живленні 
рослин. Тривале систематичне внесення мінеральних та 
органічних добрив зумовлює створення стійкої рівноваги 
процесів обміну калію між доступними та необмінними 
формами у ґрунті [25].

У результаті 53-річного застосування добрив у 
сівозміні вміст обмінного калію в орному шарі ґрунту був 
вищим порівняно з контролем у всіх варіантах удобрення: 
за мінеральної системи на 30–63 %, органічної – 21–55, 

Насиченість добривами 
1 га площі сівозміни

Доза добрив під буряк 
цукровий Nлегкогід Nмін P2O5 K2O

Без добрив (контроль) Без добрив (контроль) 104 16,7  92 101

N45P45K45 N90P90K90 119 23,9 139 131

N90P90K90 N135P135K135 128 28,3 184 149

N135P135K135 N180P180K180 135 33,7 221 165

Гній 9 т Гній 30 т/га 116 23,2 109 122

Гній 13,5 т Гній 45 т/га 125 27,4 124 143

Гній 18 т Гній 60 т/га 131 31,5 136 157

Гній 4,5 т + N23P34K18 Гній 15 т/га + N30P68K15 125 26,6 133 127

Гній 9 т +
N45P68K36

Гній 30 т/га +
N90P135K30

133 32,7 195 152

Гній 13,5 т + N68P101K54 Гній 45 т/га + N90P202K45  139 36,9 242 171

Таблиця 1. 
Вміст поживних речовин у шарі ґрунту 0–30 см після тривалого (з 1964 р.) застосування добрив у 

польовій сівозмініпід буряком цукровим (2015–2017 рр.), мг/кг
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за органо-мінеральної – на 26–69 %. Найсприятливішими 
для підвищення вмісту цієї форми калію у ґрунті були 
варіанти досліду з внесенням потрійних доз добрив за 
мінеральної (N135P135K135) та органо-мінеральної (гній 13,5 
т/га + N68P101K54) систем удобрення, де його кількість 
зростала відповідно до 165 та 171 мг/кг.

Поліпшення поживного режиму чорнозему 
опідзоленого за тривалого застосування органічних 
і мінеральних добрив у польовій сівозміні позитивно 
впливало на ріст і розвиток рослин та формування 
врожаю буряку цукрового (табл. 2).

У середньому за чотири роки досліджень урожайність 
коренеплодів без застосування добрив у сівозміні 
протягом 54-х років була найменшою і склала 33,7 т/
га. За тривалого внесення мінеральних і органічних 
добрив у сівозміні та безпосередньо під буряк цукровий 
урожайність коренеплодів збільшувалась на 28–58 %.

За мінеральної системи удобрення врожайність буряку 
цукрового за одинарної дози добрив (N45P45K45) у сівозміні 
становила 43,2 т/га, що перевищувало контроль на 9,5 т/
га та на 2,1 т/га – одинарну дозу гною (9 т/га). У варіантах 
з подвійною дозою мінеральних добрив(N90P90К90) і гною 
(18 т/га) врожайність коренеплодів становила відповідно 
47,9 і 47,3 т/га. Найвищу врожайність коренеплодів (51,6 
т/га) формували посіви буряку цукрового за внесення 
мінеральних добрив у дозі N180P180К180, що відповідає 
третьому рівню (N135P135K135) насичення ними у сівозміні.

Застосування органічних добрив у сівозміні 
збільшувало врожайність буряку цукрового порівняно з 
контролем на 7,4–13,6 т/га, проте їх ефективність була 
дещо нижчою порівняно з мінеральною та особливо 
з органо-мінеральною системами удобрення. Так, у 
варіантах з внесенням 30; 45 і 60 т/га гною під буряк 
цукровий за насичення ним сівозміни відповідно 9; 13,5 
і 18 т/га врожайність коренеплодів була нижчою на 
6–13 %, ніж за мінеральної системи удобрення та на 10–
17 % – за органо-мінеральної.

Найвищу врожайність коренеплодів буряку 
цукрового забезпечувало застосування в 
польовій сівозміні органо-мінеральної системи 
удобрення. Поєднання органічних добрив з мінеральними 
за безпосереднього внесення під буряк цукровий 15 т/
га гною + N30P68K15 (одинарна доза) сприяло збільшенню 

Таблиця 2. 
Вплив тривалого (з 1964 р.) застосування добрив у сівозміні на врожайність коренеплодів буряку 

цукрового, т/га
Насиченість 
добривами 
1 га площі 
сівозміни

Доза добрив під
буряк цукровий

Рік дослідження
Середня за 
чотири роки

Приріст до 
контролю2015 2016 2017 2018

Без добрив 
(контроль)

Без добрив 
(контроль) 36,0 30,7 33,9 34,1 33,7 ‒

N45P45K45 N90P90K90 46,3 41,9 42,3 42,1 43,2 9,5

N90P90K90 N135P135K135 51,8 47,5 45,2 47,2 47,9 14,2

N135P135K135 N180P180K180 56,3 51,8 47,5 50,7 51,6 17,9

Гній 9 т Гній 30 т/га 43,4 38,2 41,1 41,6 41,1 7,4

Гній 13,5 т Гній 45 т/га 46,7 42,5 44,6 45,5 44,8 11,1

Гній 18 т Гній 60 т/га 49,3 45,1 46,5 48,1 47,3 13,6

Гній 4,5 т 
+ N23P34K18

Гній15 т/га 
+ N30P68K15

47,2 42,8 44,3 44,0 44,6 10,9

Гній 9 т +
N45P68K36

Гній 30 т/га 
+ N60P135K30

53,9 48,6 47,2 49,3 49,8 16,1

Гній 13,5 т 
+ N68P101K54

Гній 45 т/га 
+ N90P202K45

57,8 52,9 49,3 52,4 53,1 19,4

НІР05 3,1 2,3 2,5 2,6   

врожайності коренеплодів на 10,9 т/га або на 32 %, а за 
подвійної дози (30 т/га гною + N60P135K30) – на 16,1 т/га 
або на 48 %.

У середньому за чотири роки дослідження найвищу 
врожайність коренеплодів (53,1 т/га) одержано за 
внесення під буряк цукровий 45 т/га гною і мінеральних 
добрив у дозі N90P202K45 за третього рівня насичення ними 
сівозміни (гній 13,5 т/га + N68P101K54). 

Висновки. 
1. За тривалого (впродовж 53 років) вирощування 

польових культур у сівозміні на чорноземі опідзоленому 
без застосування добрив знижується вміст рухомих 
поживних речовин у ґрунті.

2. За середньорічного внесення на 1 га сівозмінної 
площі 13,5 т гною і мінеральних добрив у дозі N68P101K54
вміст азоту легкогідролізованих і мінеральних сполук був 
найвищим за органо-мінеральної системи удобрення і 
становив у середньому за три роки відповідно 139 і 36,9 
мг/кг ґрунту.

3. Найвищий вміст рухомих сполук фосфору в ґрунті 
(221 мг/кг) забезпечує внесення на 1 га сівозмінної площі 
мінеральних добрив у дозі N135P135K135 за мінеральної та 
13,5 т гною і мінеральних добрив у дозі N68P101K54 (242 мг/
кг) – за органо-мінеральної систем удобрення.

4. Тривале застосування мінеральних і органічних 
добрив у сівозміні збільшувало вміст обмінного калію 
в чорноземі опідзоленому на 21–69 % залежно від доз 
внесення.

5. Серед досліджуваних систем удобрення в польовій 
сівозміні вищу врожайність коренеплодів (42,8–57,8 т/га) 
буряку цукрового забезпечує органо-мінеральна система.

6. У середньому за чотири роки дослідження найвищу 
врожайність коренеплодів (53,1 т/га) забезпечує 
внесення під буряк цукровий 45 т/га гною і мінеральних 
добрив у дозі N90P202K45 за третього рівня насичення ними 
сівозміни (гній 13,5 т/га + N68P101K54).
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