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Висвітлено результати тривалих польових досліджень впливу вапну-

вання дерново-підзолистого зв'язно-піщаного ґрунту і удобрення на вро-

жайність сільськогосподарських культур і продуктивність сівозміни в 

умовах Західного Полісся. 
 

Освещены результаты длительных полевых исследований влияния из-
весткования дерново-подзолистой связно-песчаной почвы и удобрения 

на урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность севоо-
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Близько третини сільськогосподарських угідь Західного Полісся ма-
ють підвищену кислотність ґрунтового розчину. Через різке зменшення обся-
гів вапнування площі кислих ґрунтів постійно зростають. Це призводить до 

зниження врожайності всіх культур і, в першу чергу, високоінтенсивних, які 
витісняються із сівозмін більш стійкими до кислотності, але менш конкурен-

тоздатними, що призводить до зниження загальної ефективності землеробст-
ва. 

Основним заходом по докорінному поліпшенню кислих ґрунтів, який має 
передувати всім іншим, є вапнування [1]. Зняття „гальма” в рості врожаїв, 
яким є кислотність ґрунту, дає можливість значно наростити збір сільського-

сподарської продукції [2]. Завдяки вапнуванню істотно зростає ефективність 
як мінеральної так і органо-мінеральної систем удобрення  [3]. За даними [4] 

систематичне довготривале внесення органічних і мінеральних добрив та ва-
пна підвищує продуктивність семипільної сівозміни у 3,4–4,0 рази. 

Ефективність вапнування залежить від багатьох факторів, основними з 
яких є ступінь кислотності ґрунту, норма вапна, набір культур в сівозміні і 
рівень їх удобрення. Позитивна дія вапна на ґрунт і, відповідно, на врожай-

ність сільськогосподарських культур може тривати більше 10 років, тому для 
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обліку його ефективності потрібно проводити спеціальні багаторічні досліди 

[5]. 

Основною метою наших досліджень було вивчення в тривалому стаціо-

нарному досліді впливу органічної і органо-мінеральної систем удобрення в 

поєднанні з вапнуванням і окремо на врожайність культур сівозміни. 

Методика досліджень. Вплив систем удобрення і вапнування на врожай-

ність культур сівозміни вивчався в тривалому стаціонарному досліді, закла-
деному Невірковець Н.О. на землях Рівненської державної сільськогосподар-

ської дослідної станції у 1978 році. Крім авторів статті, дослідження на дано-

му стаціонарі проводили Голуб С.М. та Мельник Г.П. Друга і третя ротації 
розпочинались відповідно у 1988 і 1998 роках. Дослід проводиться на трьох 

полях з послідовним їх введенням. 

Ґрунт дослідної ділянки дерново-підзолистий зв’язанопіщаний. Перед за-
кладкою стаціонару він характеризувався такими показниками: вміст гумусу 

– 1,2%, рухомого фосфору і обмінного калію (за Кірсановим) – відповідно 62 

і 75 мг/кг ґрунту, рНсол. – 4,8, гідролітична кислотність і сума ввібраних основ 

– відповідно 2,3 і 2,8 мг-екв/100 г ґрунту. Загальна площа ділянки в досліді – 

198 м2
, облікової – 100 м2

, повторність трьохразова. 
Перед початком другої і третьої ротацій в схему досліду вносились окремі 

зміни в дози добрив і порядок чергування культур у сівозміні, однак в даній 

праці висвітлюються результати досліджень, отримані на тих варіантах, які 
зазнали найменших з часу закладки стаціонарного досліду змін і дають змогу 

встановити вплив таких факторів, як системи і рівні удобрення та вапнування 
на врожайність культур сівозміни, починаючи з часу закладки досліду. 

На ділянках, передбачених схемою, перед початком досліду проводилось 
основне вапнування, а перед початком другої і третьої ротацій – підтримую-

че. Норми вапна розраховувались за показниками гідролітичної кислотності. 
Органічні добрива вносили під просапні культури сівозміни – картоплю і 

кормові буряки. 

Аналіз експериментальних даних, отриманих за три ротації сівозміни, 

показує, що всі культури сівозміни позитивно реагували як на удобрення, так 

і на вапнування (табл. 1).  

Картопля, за даними обліку врожаю, впродовж чотирьох ротацій при за-
стосуванні лише гною забезпечувала стабільну врожайність в межах 138-

217 ц/га і добре реагувала на мінеральні добрива, внесені на фоні гною. При 

внесенні Ν90Р60К90 і 50 т/га гною врожайність зростала на 31-71 ц/га порівня-
но із застосуванням лише гною. Підвищення дози мінеральних добрив в по-

єднанні з гноєм забезпечило достовірне зростання врожайності у першій і че-
твертій ротаціях, а в другій і третій вона була така ж, як і за одинарної дози 

ΝРК. 
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Таблиця 1 

Вплив тривалого  застосування добрив і вапнування на урожайність  
сільськогосподарських культур і продуктивність сівозміни на  

дерново-підзолистих ґрунтах, ц/га 

Ротація 

Варіант досліду 

НІР0,05 гній – фон 

(контроль) 
фон + 

1ΝРК  

фон + 

1ΝРК + 

СасО3 

фон + 

1,5ΝРК  

фон + 

1,5ΝРК + 

СасО3 

1 2 3 4 5 6 7 

Картопля 
І 144 215 226 251 267 14-23 

ІІ 138 192 211 175 192 14-28 

ІІІ 146 177 221 187 242 10,8-19,9 

IV 217 254 292 277 309 16-19 

Однорічні трави 

І 167 244 274 253 284 20-24 

ІІ 238 331 376 298 396 23-19 

Озиме жито 

І 22,9 26,9 26,9 25,5 27,8 2,5-1,8 

ІІ 31,4 33,1 38,9 33,1 43,2 4,5-2,8 

ІІІ 22,8 27,6 30,4 28,5 32,3 2,0-1,7 

IV 28,2 34,1 38,0 36,2 39,0 1,6-1,8 

Льон (соломка) 
І 27,5 36,3 45,2 40,4 44,4 4,3-3,8 

ІІ 30,7 50,8 51,3 48,2 52,6 3,1-1,0 

Кормові буряки 

І 300 384 768 374 779 63-95 

ІІ 258 352 621 300 704 40-31,1 

ІІІ 322 361 542 373 632 27-28 

IV 239 317 489 388 564 25-28 

Ярий ячмінь 
І 18,2 23,8 32,8 23,7 32,6 3,2-3,3 

ІІ 14,4 20,5 25,2 22,0 26,9 2,55-1,81 

ІІІ 18,8 20,5 27,6 21,8 28,3 2,0-2,0 

IV 19,8 24,1 29,8 26,9 32,4 2,1-2,2 

Конюшина лучна 
І 264 302 396 225 372 18-19 

ІІ 225 323 369 343 415 23,9-16,2 

ІІІ 159 203 280 210 274 16-16 

IV 154 202 254 221 277 16-18 
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Вважається, що картопля є кальцієфобом і не завжди позитивно реагує на 
вапно, але за нашими даними внесення гною і одинарної дози ΝРК на фоні 
вапнування забезпечило на 11-43 ц/га вищі прирости врожаю ніж без нього. 

Однорічні трави дуже добре реагували як на удобрення, так і вапнування, 
що значною мірою обумовлено наявністю в їх складі бобових компонентів, 
зокрема  гороху  і  вики.  Внесення  мінеральних добрив в дозі  Ν60Р60К60  під-

вищувало врожайність зеленої маси в першій і другій ротаціях на 77 і 93 ц/га 
відповідно, а в поєднанні з вапнуванням – на 107 і 138 ц/га при врожайності 
на контролі 167 і 238 ц/га відповідно. 

Підвищення дози мінеральних добрив як з вапнуванням, так і без нього не 
забезпечувало істотного приросту врожаю порівняно з одинарною. 

Озиме жито можна вирощувати на ґрунтах з широким діапазоном кислот-
ності. Разом з цим у нашому досліді воно позитивно реагувало на основне і 
підтримуюче вапнування. Слід відзначити, що прирости врожаю від підтри-

муючого вапнування були значно вищими, ніж від основного. Якщо від вне-
сення Ν40Р60К60 врожай зерна у першій і четвертій ротаціях сівозміни зростав 

відповідно на 17 і 21%, то при поєднанні цієї дози удобрення з вапнуванням 

додаткового приросту врожаю від основного внесення вапна в першій ротації 
не отримано. У другій, третій і четвертій ротаціях завдяки підтримуючому 

вапнуванню врожайність озимого жита зросла, відповідно, на 18, 10 і 11% 

порівняно з внесенням добрив без вапнування. Підвищена доза ΝРК при за-
стосуванні без вапнування за впливом на врожайність була рівноцінною оди-

нарній, а в поєднанні з вапном впродовж чотирьох ротацій сівозміни підви-

щувала врожай зерна на 4,9-11,8 ц/га. 
Льон-довгунець, судячи з літературних джерел, не завжди позитивно реа-

гує на вапнування. Отримані за дві ротації сівозміни експериментальні дані 
свідчать, що дія добрив і вапна в них проявлялась по-різному. В першій ро-

тації при врожайності соломки на контролі 27,5  внесення Ν30Р60К90 без вап-

нування підвищувало її на 8,8, а на фоні вапнування – на 17,7 ц/га. За підви-

щеної дози ΝРК без СаСО3 врожайність соломки порівняно з одинарною зро-

продовження табл. 1 

Озима пшениця 
І 26,5 26,2 35,4 21,7 32,0 3,8-2,5 

ІІ 16,3 18,8 27,3 22,8 29,0 1,6-2,32 

ІІІ 27,7 30,9 38,1 33,9 42,9 1,7-1,8 

IV 18,3 23,3 28,0 25,4 31,8 1,8-1,9 

Продуктивність сівозміни (збір зернових одиниць) 
І 32 40 57 41 58  

ІІ 30 39 53 40 57  

ІІІ 33 38 51 40 56  

IV 30 37 46 41 50  
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стала на 4,1 ц/га, а в поєднанні з вапнуванням практично була такою ж са-
мою. У другій ротації завдяки застосуванню Ν30Р60К90 без вапнування вро-

жайність соломки порівняно з контролем зросла на 20,1 ц/га і становила      
50,8 ц/га. На фоні вапнування порівняно з варіантами без вапна, врожайність 
соломки від внесення мінеральних добрив незначно збільшувалася лише при 

застосуванні підвищеної їх дози, а за одинарної була такою ж самою. Слабка 
дія вапнування у другій ротації порівняно з першою певною мірою зумовлена 
значно кращою, ніж на початку досліду, окультуреністю ґрунту. 

Кормові буряки належать до культур, вирощування яких на кислих ґрун-

тах є малоефективним навіть за оптимального удобрення. На фоні удобрення 
гноєм їх врожайність впродовж чотирьох ротацій знаходилась в межах 258-

322 ц/га. Поєднання гною з Ν90Р120К120 сприяло підвищенню врожаю на 39-    

94 ц/га. Збільшення дози ΝРК в 1,5 рази на фоні гною істотно не збільшило, а 
у другій ротації навіть зменшило приріст врожаю порівняно з одинарною. 

Вапнування різко підвищувало ефективність удобрення. Завдяки цьому захо-

ду врожайність коренеплодів у першій, другій, третій і четвертій ротаціях 

при внесенні Ν90Р120К120 підвищувалась відповідно у 2,0; 1,8; 1,5 і 1,5 рази, а 
від підвищеної дози ΝРК– в 2,1; 2,3; 1,7 і 1,4 рази відповідно. 

Ярий ячмінь для нормального росту і розвитку потребує нейтральної реа-
кції ґрунтового розчину, тому прирости врожаю від поєднання удобрення з 
вапнуванням були значно більшими, ніж при застосуванні добрив на непро-

вапнованих ділянках. Зокрема, якщо на фоні післядії гною врожайність зерна 
за ротаціями коливалась в межах 14,4-19,8 ц/га, то при застосуванні Ν40Р60К60 

збільшувалась на 1,7-6,1 ц/га, а завдяки вапнуванню приріст за такого удоб-

рення становив 9,5-14,6 ц/га, 1,5 дози ΝРК як без вапнування, так і з вапну-

ванням за впливом на врожайність ярого ячменю були рівноцінними внесен-

ню однієї дози добрив.  
Конюшина лучна добре реагувала на помірну дозу мінеральних добрив 

при застосуванні їх окремо, особливо в поєднанні з вапнуванням. При вро-

жайності на контролі в першій, другій і третій і четвертій ротаціях – відпові-
дно 264, 225, 159 і 154 ц/га, прирости врожаю зеленої маси від застосування 
Р60К60 без вапнування і на його фоні становили 38-98 і 120-144 ц/га відповід-

но. Збільшення дози мінерального удобрення в 1,5 рази у першій ротації зме-
ншувало врожайність на 39 ц/га навіть порівняно з контролем, а у другій, 

третій і четвертій прирости врожаю не перевищували похибки досліду. За-
стосування підвищеної дози добрив на провапнованих ділянках сприяло зро-

станню врожайності порівняно із їх внесенням без вапнування, але загальна 
врожайність лише у другій ротації істотно перевищувала варіант з однією до-

зою ΝРК в поєднанні з вапнуванням. 

Озима пшениця характеризується позитивною реакцією на вапнування 
кислих ґрунтів і найвищу окупність удобрення забезпечує за нейтральної ре-
акції ґрунтового розчину. Застосування мінеральних добрив під озиму пше-
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ницю на кислих ґрунтах є малоефективним. За нашими даними доза удоб-

рення Ν60Р60К60 підвищувала врожайність на 2,5-5,0 ц/га у другій–четвертій 

ротаціях сівозміни, а у першій вона був на рівні контролю. Вапнування під-

вищувало приріст врожаю зерна від даної дози добрив на 20–43%. Збільшен-

ня дози ΝРК у півтора рази в першій ротації призвело до зниження врожай-

ності озимої пшениці як порівняно з однією дозою добрив, так і з контролем, 

але у другій, третій і четвертій ротаціях забезпечило приріст зерна, відповід-

но на 21, 10 і 25%. Підвищена доза ΝРК в поєднанні з вапнуванням у чоти-

рьох ротаціях сприяла зростанню врожайності на 26-74% порівняно з її за-
стосуванням без вапнування, що свідчить про позитивну реакцію озимої 
пшениці на фактори інтенсифікації. 

Отримані результати досліджень по впливу на врожайність культур сіво-

зміни і її динаміку в часі тривалого (1978–2010 рр.) застосування органічної 
та органо-мінеральної систем удобрення в сівозміні без вапнування і в поєд-

нанні з ним дають можливість визначити їх придатність для вирішення одно-

го з ключових завдань – забезпечення сталого розвитку агроекосистем. 

Наведені дані свідчать, що внесення на фоні гною одинарних та підвище-
них доз мінеральних добрив в поєднанні з вапнуванням досить високоефек-

тивне і дає можливість підвищити продуктивність культур сівозміни, відпо-

відно, на 56–68 і 69–82%. Разом з цим слід відзначити, що наростання з про-

ходженням чергової ротації потенційної родючості дерново-підзолистого 

ґрунту, яке забезпечували дані системи удобрення, не завжди супроводжува-
лось зростанням ефективності. 

Аналіз отриманих за чотири ротації показників продуктивності сівозміни 

показує, що застосування органічної системи удобрення з внесенням на 1 ге-
ктар сівозмінної площі 17 т гною забезпечило рівень її продуктивності в ме-
жах 30-32 ц/га зернових одиниць. Поєднання гною з одинарною нормою мі-
неральних добрив сприяло підвищенню продуктивності сівозміни до 37-

40 ц/га зернових одиниць, або на 17-28%. За такої ж комбінації удобрення, 
але застосованої на провапнованому ґрунті, збір зернових одиниць становив 

46-57 ц/га, тобто завдяки внесенню однієї норми вапна, встановленої за гід-

ролітичною кислотністю, зріс на 24-44%. 

Поєднання підвищених норм NРК з вапнуванням сприяло зростанню їх 

ефективності і збільшенню виходу зернових одиниць порівняно з їх внесен-

ням без вапнування на 39-43%. 

Порівняння між собою показників продуктивності сівозміни за ротаціями 

у варіантах з внесенням одинарної і підвищеної норм NРК у поєднанні з вап-

нуванням показало, що в першій ротації вони відрізнялись на 2%, у другій, 

третій і четвертій – відповідно на 7, 10, і 9%. Однак, це зумовлено не зрос-
танням в часі ефективності підвищеної норми NРК, а зниженням продуктив-

ності за застосування одинарної. 
Таким чином, результати досліджень вказують на необхідність пошуку 

факторів, які обмежують ріст продуктивності сільськогосподарських культур 
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за традиційних систем удобрення та можливостей їх регулювання. 
Висновки. При застосуванні впродовж 1978–2010 років органо-

мінеральної системи удобрення в сівозміні в поєднанні з вапнуванням уро-

жайність таких культур, як картопля, ярий ячмінь і озиме жито залишалась 
практично стабільною; конюшини і кормових буряків знижувалась, а озимої 
пшениці –  зростала.  

Підвищені дози мінеральних добрив порівняно з одинарними практично 

не забезпечували додаткового приросту врожаю озимого жита, ярого ячменю, 

конюшини лучної, однорічних трав і льону. Врожайність картоплі зростала 
періодично, озимої пшениці – у другій і третій ротаціях, а кормових буряків  

– найбільш істотно з усіх культур сівозміни. 

Впродовж чотирьох ротацій найбільший вихід зернових одиниць з 1 га сі-
возміни на рівні 46-58 ц отримано за внесення на фоні гною одинарної і під-

вищеної доз NРК у поєднанні з вапнуванням. 
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