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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Система удобрення у сівозміні – це багаторічний план застосування 

органічних і мінеральних добрив та хімічних меліорантів, що 

складається на ротацію сівозміни з урахуванням запланованої на 

перспективу врожайності, властивостей ґрунтів, біологічних і сортових 

особливостей культур, кліматичних умов та вимог щодо охорони 

навколишнього середовища. Оскільки система удобрення у сівозміні 

враховує лише загальний рівень родючості ґрунтів на всій площі 

сівозміни,  щорічно складаються плани застосування добрив, в яких 

уточнюються норми та дози добрив з врахуванням  економічної 

окупності, агрохімічних показників кожного конкретного поля та 

визначаються форми, строки і способи їх внесення під окремі культури 

сівозміни. 

Мета курсової роботи полягає в підвищенні рівня підготовки 

майбутніх фахівців з теоретичних і практичних питань агрохімії та 

оволодінні новинами використання їх для вирішення практичних завдань 

планування та раціонального застосування добрив у сівозмінах 

агроформувань різної спеціалізації. 

Для досягнення поставленої мети студенту необхідно вирішити такі 

завдання: 

- проаналізувати організаційно-господарські та ґрунтово-

кліматичні умови господарства, рівень урожайності 

сільськогосподарських культур, агрохімічні властивості ґрунтів 

сівозміни; 

- установити необхідність та скласти план вапнування ґрунтів у 

польовій сівозміні; 

- розрахувати кількість органічних добрив, яка може бути 

вироблена і заготовлена в господарстві і розподілити їх по 

сівозмінах; 

- за допомогою різних методів установити оптимальні норми 

добрив, розробити план удобрення в польовій сівозміні; 

- розрахувати очікувані баланси гумусу і поживних речовин у 

ґрунтах польової сівозміни та дати їм оцінку; 

- обчислити очікувану економічну ефективність застосування 

добрив у сівозміні. 

Вихідні матеріали для написання курсової роботи студенти беруть у 

конкретному господарстві або отримують на кафедрі агрохімії, 

ґрунтознавства та землеробства. 

Дані методичні поради дають пояснення до виконання кожного 

розділу курсової роботи, а також містять необхідні довідкові матеріали. 

Стверджену власним підписом курсову роботу студент подає на 

кафедру для рецензування не пізніше як за місяць до початку 

лабораторно-екзаменаційної сесії. 
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1. Загальні відомості про господарство 

Необхідні відомості краще збирати безпосередньо в господарстві, в 

районних та обласних управліннях агропромислового розвитку, 

обласному Центрі "Облдержродючість" та використовувати знання і 

досвід спеціалістів. 

Перш за все необхідно з'ясувати місце розташування господарства, 

його спеціалізацію, наявність складів мінеральних добрив, в тому числі і 

для зберігання рідких мінеральних добрив, гноєсховищ та техніки для 

внесення добрив. 

Назва господарства та його розміщення визначається студентом за 

фактом або умовно. Спеціалізація господарства визначається за 

основними видами продукції, яка виробляється (рослинництво, 

овочівництво, м'ясне, молочне тваринництво, свинарство та інше). 

Наявність гноєсховищ і їх ємкість залежить від поголів'я різних 

видів тварин та кількості гною, який виробляється в господарстві. 

Склади мінеральних добрив потрібні для добрив, які зберігаються 

насипом, для добрив, які не можна зберігати на світлі (вапняно-аміачна 

селітра). Затарені в біг-беги та мішки добрива можуть зберігатись на 

заасфальтованих площадках. Для зберігання рідких добрив потрібно 

мати відповідні ємкості. 

Потреба в складах, ємкостях та площадках визначається з 

врахуванням видів і форм добрив, які планується застосовувати у 

господарстві. 

Набір техніки для внесення добрив визначається асортиментом та 

кількістю добрив, які планується застосовувати. 

Дані про землекористування господарства беруть з річного звіту. 

Різниця між площею с.-г. угідь і площею ріллі розподіляється на інші 

типи угідь залежно від розміщення господарства та його спеціалізації. 

Для розробки системи удобрення у сівозміні необхідно запланувати їх 

урожайність. Урожайність  сільськогосподарських культур береться із 

статистичної звітності (форма 29-сг), а запланована врожайність має 

бути на 20-25% вищою від показника минулого року. За відсутності 

урожайних даних по господарству використовують середні по району чи 

області за минулий рік. 

2. План виробництва органічних добрив 

У сільськогосподарському виробництві головним чином 

використовують такі види органічних добрив: гній підстилковий та 

безпідстилковий, гноївка, побічна рослинницька продукція в виді 

соломи, стебел, гички та інша, пташиний послід, різні компости, зелені 

добрива, сапропелі. 

Для досягнення бездефіцитного балансу гумусу треба щорічно 

вносити таку кількість органічних добрив у перерахунку на 

підстилковий гній, щоб у розрахунку на 1 га орних земель їх 
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приходилось на Поліссі 14-15 т, у Лісостепу – 10-12, а у Степу – 8-9 т. Ці 

показники насиченості повинні служити орієнтирами при визначенні 

загальної потреби в накопиченні органічних добрив у конкретному 

господарстві. 

Вихід гною у господарстві залежить від виду та віку тварин, їх 

кількості, тривалості стійлового періоду, кількості підстилки та втрат 

при зберіганні. 

Наявність різних видів і груп тварин, їх кількість беруть із річного 

звіту господарства станом на 1 січня, що передує рокові, на який 

складається план удобрення у сівозміні. 

Приблизний вихід підстилкового гною від 1 голови тварин і птиці 

за рік складає: корови – 7-9 т; молодняк ВРХ до 1 року – 2-2,5, від 1 до 2 

років – 3-4, від 2 до 3 років – 4-5 т; робочі коні – 5-6 т; свині – 1,5 т; вівці 

– 0,6-0,7 т; кури – 6 кг; качки – 8 кг; гуси – 11 кг.  

Якщо худоба в господарстві на безпідстилковому утриманні, то 

вихід рідкого гною від однієї голови за рік збільшується приблизно у 2 

рази. Переважно безпідстилковий гній отримують від свиней, а від 

інших тварин – підстилковий. 

При зберіганні свіжий гній в середньому втрачає 20% початкової 

маси. 

Вихід гною за рік від кожного виду та вікової групи тварин 

визначається шляхом перемноження кількості поголів'я на нормативний 

річний вихід гною від однієї голови, а загальний вихід гною від усіх 

видів і вікових груп визначається через додавання їх річного виходу всім 

поголів'ям. 

Виробництво гною на 1 га ріллі (насиченість гноєм) визначають 

діленням наявної кількості гною в перерахунку на підстилковий на 

площу ріллі. 

Якщо ми бачимо, що насиченість гноєм набагато менша від 

рекомендованої, то в залежності від можливостей господарства 

необхідно передбачити приготування компостів, використання на 

удобрення побічної рослинницької продукції, вирощування сидератів та 

використання інших видів органічних добрив в таких кількостях, щоб 

фактична насиченість органічними добривами була близькою до 

рекомендованої. 

За необхідності виготовлення компостів складається план їх 

виробництва. 

В зоні Полісся та для тих умов, де на території господарства або по 

сусідству з нею є поклади торфу, доцільно планувати виготовлення 

торфяних компостів із гноєм або гноївкою. Торфогнойові компости 

готують при співвідношенні гною до торфу як 1:1. У торфогноївкових 

компостах на 1 т торфу необхідно додавати 2-3 т гноївки. 

Для умов Лісостепу і Степу України, де немає покладів торфу, 
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приготування компостів базується переважно на використанні соломи і 

гноївки у співвідношенні як 1:3. 

Слід урахувати, що втрати маси при компостуванні становлять біля 

15%. 

Якщо в господарстві є можливість заготовляти і використовувати 

на удобрення сапропелі, мул ставків, побічну рослинницьку продукцію 

та сидерати, необхідно показати, які добрива і скільки їх планується 

заготовити на рік складання плану удобрення. 

Для визначення загальної кількості нагромадження органічних 

добрив користуються наступними коефіцієнтами переведення їх у 

стандартний гній: підстилковий гній – 1,0; безпідстилковий гній, 

сапропель, мул – 0,25, торфогнойові компости – 1,0; солома, стебла – 

2,2; сидерати, гичка – 0,1. 

На завершальному етапі планування виробництва органічних 

добрив визначається сумарне їх накопичення за рахунок різних джерел у 

перерахунку на підстилковий гній, яке порівнюється з потребою для 

забезпечення рекомендованої насиченості органічними добривами 1 га 

ріллі і за необхідності проводиться корегування обсягів виробництва, в 

першу чергу за рахунок побічної рослинницької продукції. Кількість 

соломи і стебел, яка необхідна для перекриття дефіциту гною 

визначають шляхом ділення величини дефіциту на коефіцієнт 2,2. 

В кінці розділу необхідно зробити аргументовані висновки за 

схемою: 

1. Оцінити структуру виробництва органічних добрив у 

господарстві, насиченість ними 1 га ріллі порівняно з існуючими 

рекомендаціями. 

2. Розробити пропозиції щодо покращення умов нагромадження і 

застосування органічних добрив у господарстві. 

3. Аналіз використання органічних і мінеральних добрив у 

господарстві 

Перш ніж розробляти систему застосування добрив у сівозміні і 

складати план внесення добрив під урожай майбутнього року необхідно 

детально вивчити стан використання добрив. У документації 

господарства (статистична звітність за формою 9б, с-г) наводяться дані 

про кількість та види закуплених мінеральних добрив, кількість 

внесення органічних і мінеральних добрив під окремі культури, посівну 

та удобрювану площу культур (таблиця 7). 

На основі цих матеріалів визначають, скільки всього органічних і 

мінеральних добрив вносили в господарстві і в середньому на 1 га ріллі 

(насиченість органічними і мінеральними добривами). 

Для визначення показника всього по господарству підсумовують 

дані внесення добрив на посівну площу культур. В свою чергу показник 

"на всю площу" визначається множенням кількості внесених добрив на 1 
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га посіву культури на всю посівну площу. 

Насиченість органічними і мінеральними добривами по 

господарству визначають через ділення показників загальної кількості 

внесених добрив по господарству на площу посіву. 

Для визначення насиченості органічними добривами різні їх види 

переводять у підстилковий гній, користуючись коефіцієнтами. 

Насиченість мінеральними добривами визначають шляхом ділення 

даних сумарного внесення "всього по господарству" кожного елемента 

живлення окремо та суми NРК на загальну посівну площу. 

Оцінка систем удобрення окремих культур та системи застосування 

добрив в цілому по господарству проводиться шляхом порівняння їх з 

рекомендованими для даної грунтово-кліматичної зони. Рекомендовані 

норми добрив для окремих сільськогосподарських культур наведені у 

таблиці 1. Види і норми органічних добрив встановлюють з врахуванням 

обсягів їх виробництва у господарстві. 

Таблиця 1 

Рекомендовані норми мінеральних добрив (дані Б.С.Носко) 

Культура Грунт 

Норма добрив, 

кг/га 

N Р2О5 К2О 

ПОЛІССЯ І НИЗИННІ РАЙОНИ КАРПАТ 

Озима 

пшениця 

Дерново-підзолистий 90 90 60 

Дерново-карбонатний 90 60 90 

Сірий лісовий 90 60 60 

Озиме 

жито 

Дерново-підзолистий 70 70 70 

Сірий лісовий 60 60 60 

Кукурудза 

на зерно 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий (суглинкові) 
90 60 90 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий (піщані та супіщані) 
120 90 120 

Кукурудза 

на силос 

Дерново-підзолистий 

(легкосуглинковий), сірі лісові 
180 90 90 

Ярі зернові 

(ячмінь, 

овес) 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий (суглинкові) 
60 45 45 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий (піщані та супіщані) 
90 60 60 

Зернобобов

і 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий (суглинкові) 
- 60 60 

Дерново-підзолистий (піщані та 

супіщані) 
30 60 60 

Гречка, 

просо 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий  
60 60 60 
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Картопля 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий (суглинкові) 
90 70 120 

Дерново-підзолистий (піщані та 

супіщані) 
120 90 150 

Дерново-карбонатна 90 60 120 

Льон-

довгунець 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий 
45 90 90 

Цукрові 

буряки  

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий 
160 150 180 

Темно-сірий лісовий, чорнозем 

опідзолений 
120 160 170 

Коноплі 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий 
150 120 120 

Темно-сірий лісовий, чорнозем 

опідзолений 
120 90 90 

Люпин 
Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий 
- 60 60 

Кормові 

коренепло-

ди 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий 
140 130 150 

Трави 

багаторічні 

бобові 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий 
- 60 90 

Трави 

багаторічні 

злакові 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий 
60 60 90 

Трави 

однорічні 

Дерново-підзолистий, сірий 

лісовий 
90 60 90 

ЛІСОСТЕП 

Озима 

пшениця 

Чорнозем типовий 90 90 60 

Чорнозем опідзолений 90 90 90 

Темно-сірий лісовий 120 90 90 

Сірий лісовий, ясно-сірий лісовий 120 120 90 

Озиме 

жито 

Сірий лісовий 60 60 60 

Чорнозем типовий 60 60 40 

Чорнозем опідзолений, темно-

сірий лісовий 
60 90 60 

Сірий лісовий 90 90 90 

Ячмінь 

Чорнозем типовий 60 60 40 

Чорнозем опідзолений, темно-

сірий 
60 90 60 

Сірі лісові 90 90 90 
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Овес, просо 
Чорнозем типовий, чорнозем 

опідзолений, сірі лісові  
60 60 60 

Гречка 
Чорнозем типовий, чорнозем 

опідзолений, сірий лісовий 
45 60 45 

Кукурудза 

на зерно 

Сірі лісові, чорнозем опідзолений 120 120 120 

Чорнозем типовий 90 90 60 

Кукурудза 

на силос 

Сірі лісові, чорнозем опідзолений 140 120 120 

Чорнозем типовий 120 90 90 

Зернобобов

і 

Чорнозем типовий, чорнозем 

опідзолений, сірі лісові 
30 60 60 

Цукрові 

буряки 

Чорнозем типовий 160 170 150 

Чорнозем опідзолений, сірі лісові 170 160 180 

Картопля 
Чорнозем типовий 90 120 120 

Чорнозем опідзолений, сірі лісові 120 180 180 

Соняшник 
Чорнозем типовий, чорнозем 

опідзолений, сірі лісові 
60 60 60 

Озимий 

ріпак 

Чорнозем типовий 30 60 60 

Сірий лісовий 45 45 60 

Коноплі 
Чорнозем типовий, чорнозем 

опідзолений, сірі лісові 
120 90 90 

Кормові 

коренеплод

и 

Чорнозем типовий, чорнозем 

опідзолений, сірі лісові 
140 120 120 

Трави:     

багаторічні 

бобові 
Чорноземи чи сірі лісові - 60 60 

багаторічні 

злакові 
Чорноземи чи сірі лісові 60 60 60 

СТЕП 

Пшениця 

озима 

Чорнозем звичайний 90 90 60 

Чорнозем південний 90 60 40 

Темно-каштановий солонцюватий 90 60 - 

Пшениця 

яра 

Чорнозем звичайний, південний, 

темно-каштановий солонцюватий  
60 60 40 

Ячмінь, 

овес 

Чорнозем звичайний, чорнозем 

південний, темно-каштановий 

солонцюватий  

60 60 40 

Кукурудза 

на зерно 

Чорнозем звичайний 90 90 60 

Чорнозем південний 90 60 40 

Темно-каштановий солонцюватий 90 60 - 

Кукурудза 

на силос 

Чорнозем звичайний, чорнозем 

південний, темно-каштановий 
90 60 40 
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солонцюватий 

Просо, 

гречка 

Чорнозем звичайний, чорнозем 

південний, темно-каштановий 

солонцюватий  

60 60 40 

Рис 

Чорнозем звичайний, чорнозем 

південний, темно-каштановий 

солонцюватий  

120 120 60 

Зернобобов

і 

Чорнозем звичайний, чорнозем 

південний, темно-каштановий 

солонцюватий  

- 60 40 

Цукрові 

буряки 

Чорнозем звичайний, чорнозем 

південний, темно-каштановий 

солонцюватий  

130 150 140 

Соняшник 

Чорнозем звичайний 60 60 60 

Чорнозем південний 60 60 40 

Темно-каштановий солонцюватий 60 60 - 

Озиме 

жито 

Чорнозем звичайний, чорнозем 

південний, темно-каштановий 

солонцюватий  

60 60 40 

В кінці розділу наводяться висновки щодо відповідності фактичних 

норм удобрення культур науково рекомендованим, обґрунтовується 

необхідність вдосконалення системи застосування добрив у 

господарстві. 

4. Проектування системи удобрення культур у сівозміні 

4.1. Схема чергування культур у сівозміні 

Система удобрення у сівозміні є перспективним планом внесення 

органічних і мінеральних добрив та хімічних меліорантів, розрахованим 

в часі на тривалість ротації сівозміни. Основне завдання системи 

удобрення у сівозміні полягає у забезпеченні відтворення родючості 

ґрунту шляхом оптимізації його фізико-хімічних показників та створенні 

бездефіцитних балансів елементів живлення і гумусу. 

Систему удобрення розробляють для однієї з сівозмін господарства, 

яку визначають, користуючись наявною агрономічною документацією, 

або розробляють сівозміну самостійно з врахуванням запровадженої 

структури посівних площ. При розробленні сівозміни слід враховувати, 

що після переходу сільгосппідприємств на ринкові основи 

господарювання їх спеціалізація, а отже і кількість вирощуваних культур 

істотно скоротилася, тому 8-10 пільні сівозміни, як правило, замінено 

короткоротаційними 4-5 пільними. 

Виконання цього розділу курсової роботи передбачає визначення 

культур сівозміни, під які будуть вноситись хімічні меліоранти і 

органічні добрива та встановити норми добрив для культур сівозміни. 
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4.2. Агрохімічна характеристика ґрунтів сівозміни 

Від характеристики ґрунтів залежать результати розрахунків норм 

добрив та хімічних меліорантів, тому виконання цього завдання 

потребує особливої уваги. Дані для заповнення таблиці 8 беруть з 

еколого-агрохімічного паспорта кожного поля сівозміни, в якому 

відображені матеріали останнього туру агрохімічного обстеження 

ґрунтів господарства. На полях сівозмін буває кілька ґрунтових відмін. В 

еколого-агрохімічному паспорті вказані назви всіх ґрунтів і їх площа. У 

курсовій роботі не обов'язково показувати і характеризувати всі ґрунтові 

відміни, а можна обмежитися однією, яка займає найбільшу площу. 

Ступінь насичення ґрунтів основами (V, %) визначають за формулою 

,
Т

100  ⋅
=

S
V                                                    (1) 

де S – сума поглинутих основ в мг-екв. на 100 г ґрунту; Т – ємкість 

поглинання (сума всіх катіонів) 

Т = S + Нr,                                                   (2) 

де Нr – величина гідролітичної кислотності в мг-екв на 100 г ґрунту. 

Середньозважене значення показника обраховують за формулою 

 ,
S

BS ...  BS nn2 2  11 ++
≡

BS
CB                                      (3) 

де S1, S2 – площа 1, 2 та інших полів сівозміни, га; B1, B2 – значення 

показника для ґрунту 1, 2 та інших полів сівозміни, мг/кг; S – загальна 

площа полів сівозміни, га. 

Користуючись даними таблиць необхідно зробити обґрунтовані 

висновки стосовно забезпеченості ґрунту сівозміни поживними 

речовинами, оцінити його гумусовий стан і фізико-хімічні властивості та 

визначити придатність для вирощування сільськогосподарських культур. 

4.3. Вапнування ґрунтів 

Проведення вапнування є однією з основних передумов 

ефективності внесених добрив. Потребу ґрунтів у вапнуванні 

визначають, користуючись даними таблиці 8. 

Існує кілька методів визначення норм вапна. Одним із простих і 

найбільш розповсюджених є встановлення норми вапна (СаСО3) за 

показниками гідролітичної кислотності ґрунту використовуючи формулу 

НСаСО3 = Нr 
.  
1,5,                                             (4) 

де НСаСО3 – норма СаСО3, т/га, Нr – гідролітична кислотність ґрунту, 

мг.екв/100 г ґрунту. 

Для обчислення фізичної маси вапнякового матеріалу роблять 

поправку на вміст в ньому СаСО3, вологи та домішок. 

К  Д) - (100  B)-(100

100  100  100H
Н

  B

    ВМ

⋅⋅

⋅⋅⋅

≡
,                                 (5) 

де НВМ – норма вапнякового матеріалу, т/га; НВ - розрахована норма 
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СаСО3, т/га; В - вміст вологи у меліоранті, %; Д - вміст домішок у 

меліоранті, %; К - загальний  вміст карбонатів у меліоранті в 

перерахунку на СаСО3. 

Для проведення вапнування використовують вапнуючі матеріали, 

що мають різний вміст діючої речовини в перерахунку на СаСО3: 

молотий вапняк 85-88% СаСО3, доломітизований вапняк – 85-108, 

мелена крейда – 90-100, палене негашене вапно – до 178, гашене вапно – 

до 135, дефекат – 60, цементний пил – не менше 60% СаСО3. Вміст 

вологи у меліорантах зазвичай становить 10-25%. 

4.4. Розміщення органічних добрив у сівозміні 

Органічним добривам належить провідна роль у системі удобрення 

сільськогосподарських культур, оскільки з ними в ґрунт надходять не 

лише необхідні для рослин макро- і мікроелементи, але й органічні 

речовини, які служать вихідним матеріалом для поповнення запасів 

гумусу в ґрунті. При розподілі органічних добрив слід передбачити 

першочергове забезпечення ними просапних та овочевих культур. Види 

добрив, які планується вносити у сівозміні визначають виходячи з їх 

асортименту і кількості, яка заготовлюється у господарстві і приводиться 

в таблицях. Види і норми органічних добрив під окремі культури 

сівозміни встановлюють орієнтуючись на визначені рекомендовані 

норми, представлені у таблиці 1. Розроблена система застосування 

добрив повинна забезпечувати додатний або бездефіцитний баланс 

гумусу. Для розрахунку його втрат користуються даними таблиці 2.    

Таблиця 2 

Показники для проведення розрахунків балансу гумусу в ґрунті (за 

Г.Я.Чесняком) 

Культури 

Рівняння регресії для визначення 

маси рослинних решток за врожаєм 

основної продукції, ц/га 

Коефіцієнт  

 

Серед-

ньорічна  
мінералі

зація 

гумусу, 

т/га 
поверхневі кореневі 

виходу 

побічн. 

 про-

дукції 

гуміфі-

кації 

решток 

рослин 

Озима 

пшениця, 

зерно 

х=0,32у+13,5 х1=0,71у+10,0 1,0 0,20 0,7 

Ячмінь, яра 

пшениця 
х=0,29у+6,8 х1=0,54у+9,3 0,8 0,22 0,7 

Овес х=0,19у+14,8 х1=0,42у+8,4 1,1 0,22 0,7 

Просо, 

сорго 
х=0,5у+7,4 х1=0,57у+12,6 0,9 0,22 2,0 

Гречка х=0,28у+8,5 х1=0,65у+11,5 0,9 0,22 0,8 

Кукурудза 

на зерно 
х=0,20у+1,6 х1=0,83у+7,2 1,2 0,20 2,0 
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Горох, 

вика, соя 
х=0,21у+4,5 х1=0,36у+8,9 1,0 0,23 0,8 

Соняшник х=0,41у+3,2 х1=1,16у+4,9  0,14 2,0 

Цукрові 

буряки 
х=0,005у+2,8 х1=0,06у+5,7 0,7 0,10 2,0 

Кукурудза 

на силос, 

силосні 

х=0,006у+5,7 х1=0,1у+13,5 - 0,17 2,0 

Багаторічні 

трави, сіно 
х=0,12у+5,9 х1=0,2у+4,7 - 0,25 0,3 

Картопля, 

овочі, 

баштанні 

х=0,068у+0,5 х1=0,07у+8,0 0,2 0,13 2,0 

Озимі на 

з/к 
х=0,07у+7,5 х1=0,07у+8,9 - 0,13 1,5 

Однорічні 

трави (вико 

овес), сіно 

х=0,12у+6,8 х1=0,5у+13,3 - 0,18 0,8 

Гній, 25% 

сух. реч. 
   0,23  

Солома    0,20  

Баланс гумусу розраховується в такій послідовності: 

1. Визначаємо втрату гумусу через мінералізацію (коефіцієнт 

мінералізації беруть із таблиці 1, графа 6 для відповідної культури) і 

заносимо дані в таблицю 12, графа 2. 

2. Визначаємо накопичення гумусу за рахунок рослинних решток за 

рівнянням регресії для поверхневих і кореневих решток. Урожай 

основної продукції підставляємо у рівняння, визначені показники 

сумуємо і множимо на коефіцієнт гуміфікації заносимо у таблицю 12, 

графу 3. 

3. Визначаємо надходження гумусу із соломи та гною (кількість 

гною в перерахунку на суху речовину) множимо на коефіцієнти 

гуміфікації. Визначені показники заносимо у таблицю 12, графи 4 і 5. 

4. Співставленням витрат з надходженням у ґрунт визначаємо 

баланс гумусу (від'ємний, зрівноважений, позитивний) (графа 8). 

Враховуючи те, що в курсовій роботі баланс гумусу розраховується 

на 1 га посіву культур середньозважені його показники будуть рівнятись 

середнім по полях. З огляду на це середні по сівозміні показники 

мінералізації, новоутвореного та балансу гумусу визначають шляхом 

ділення суми значень цих показників під окремими культурами на 

кількість полів сівозміни. 

У випадках, коли в сівозміні складається від'ємний баланс гумусу, 
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розраховують мінімальну кількість органічних добрив, яку додатково 

слід внести для забезпечення його бездефіцитного балансу: 

,
Кr

Б
 H  Д =                                                   (6) 

де НД – додаткова доза; Б - баланс гумусу, т; Кr - коефіцієнт гуміфікації 

органічного добрива. 

Враховуючи обмежене виробництво в господарствах гною і 

компостів, додаткове поповнення ґрунту органічною речовиною, як 

правило, можливе лише за рахунок збільшення обсягів внесення в ґрунт 

побічної продукції рослинництва і сидератів. 

Визначивши додаткову потребу в органічних добривах для 

забезпечення бездефіцитного балансу гумусу, корегують на цю величину 

раніше встановлені норми органічних добрив. 

4.5. Встановлення норм мінеральних добрив 

Рекомендовані норми мінеральних добрив для 

сільськогосподарських культур приведені в розділі 3. Проте слід 

враховувати, що рекомендовані норми добрив забезпечують середній 

рівень врожайності культур. При запровадженні інтенсивних технологій 

з плановою врожайністю зернових культур більше 50 ц/га, цукрових 

буряків – більше 400 ц/га, кукурудзи на зерно – більше 70 ц/га, ріпаку 

озимого – більше 30 ц/га, картоплі – більше 300 ц/га, соняшнику – 

більше 20 ц/га і т.д., рекомендується застосовувати розрахункові 

методики встановлення норм добрив. 

Розрахунок норм добрив на заплановану врожайність можна 

здійснювати кількома методами. З появою достатньої нормативної бази 

в останні роки набув поширення нормативний метод. Розрахунок норм 

добрив проводиться за формулою 

,
)(

    

C

КНУ
Д

r⋅⋅
=                                           (7) 

де Д – норма добрива, кг/га поживної речовини, або ц/га фізичної маси 

(при введенні показника С); У – запланований урожай, т/га; Н – 

норматив витрат поживної речовини, кг на 1 т основної продукції 

(табл.3); Кr – коефіцієнт поправки на забезпеченість ґрунту азотом, 

фосфором і калієм (табл.5), (С) – вміст поживних речовин у 

мінеральному добриві, вводиться при необхідності розрахунку певного 

виду добрива. 

Враховуючи те, що кожна культура сівозміни в часі буде 

вирощуватись на різних полях, які можуть істотно відрізнятись за 

агрохімічними показниками, на стадії проектування системи удобрення 

у сівозміні, поправкові коефіцієнти до рекомендованих і розрахункових 

норм добрив в залежності від забезпеченості ґрунту елементами 

живлення можна не застосовувати. Більш ефективно його враховувати 
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при розробленні щорічних планів застосування добрив. 

Таблиця 3 

Середні нормативи витрат поживних речовин мінеральних добрив 

на 1 т с.-г. продукції, кг поживної речовини (Е.Г.Дегодюк) 

Культура 
Полісся Лісостеп 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Пшениця озима 30 17 19 28 18 20 

Жито озиме 22 22 21 22 22 21 

Ячмінь ярий 21 17 19 21 16 17 

Овес 24 20 22 23 19 21 

Кукурудза на 

зерно 
      

     без гною - - - 22 19 21 

     з гноєм 22 17 20 18 17 18 

Гречка 55 55 43 38 41 36 

Просо 13 13 13 22 17 15 

Горох 16 23 23 16 23 23 

Люпин - 28 36 - - - 

Озимий ріпак 30 33,3 33,3 40 30 30 

Ярий ріпак 46,6 33,3 40 33 33 33 

Цукрові буряки       

     без гною 4,5 3,9 5,0 4,5 3,8 4,6 

     з гноєм 20 т/га 3,7 2,9 3,8 3,7 3,3 3,7 

            "      40 т/га 3,7 2,4 3,1 3,0 2,8 3,0 

            "      60 т/га 3,3 1,9 2,4 2,3 2,2 2,3 

Картопля       

     без гною 6,5 5,7 7,0 6,4 5,5 6,4 

     з гноєм 20 т/га 5,0 4,6 6,4 4,9 4,5 5,0 

            "      40 т/га 3,5 3,6 3,4 3,4 3,2 3,4 

            "      60 т/га 2,0 1,9 2,0 1,9 1,8 2,0 

Льон-довгунець 

(насіння) 
51 105 125 - - - 

Якщо витрати поживних речовин внаслідок виносу з урожаєм не 

компенсуються внесенням добрив, то відбувається поступове 

виснаження ґрунту і зниження врожаю. Запобігають цьому шляхом 

розрахунку балансу поживних речовин і корегування його нормами 

внесення добрив до науково-обгрунтованих значень. 

Баланс поживних речовин в ґрунті під окремими культурами і 

середній по сівозміні розраховують, використовуючи нормативно-

довідникову базу, представлену в таблиці 4. 

Розрахунки балансу поживних речовин у землеробстві господарства 

Надходження відповідного поживного елемента з мінеральними 
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добривами визначається шляхом множення кількості внесених добрив 

під культуру і на площу зайняту даною культурою. 

Надходження з гноєм - кількість гною, внесеного на 1 га множиться 

на вміст поживних речовин в ньому і на площу. 

Кожна тонна гною містить: N – 5,0 кг, Р2О5 – 2,5 кг і К2О – 6,0 кг. 

Надходження з побічною продукцією – кількість побічної продукції 

(соломи, гички цукрових буряків) множиться на вміст поживних речовин 

в ній. 

Таблиця 4 

Нормативно-довідникова база до розрахунку балансу 

 поживних речовин  

Втрати 

Винос поживних речовин, кг на 1 т основної та побічної продукції 

П
о
к
аз
н
и
к
 

О
зи
м
а 

п
ш
ен
и
ц
я
 

О
зи
м
е 

ж
и
то

 

Я
р
и
й

 

я
ч
м
ін
ь 

К
у
к
. 
н
а 

зе
р
н
о
 

О
в
ес

 

Г
о
р
о
х
 

Л
ю
п
и
н

 

С
о
н
я
ш
н
и

к
 

Ц
у
к
р
о
в
і 

б
у
р
я
к
и

 

Р
іп
ак

 

К
ар
то
п
л
я
  

К
у
к
. 
н
а 

си
л
о
с 

N 30 29 27 30 28 66 60 55 5 60 5 4 

Р2О5 13 12 11 10 14 16 17 27 1,3 21 2,2 1,4 

К2О 25 21 20 26 29 20 33 190 6 40 8 2,8 

Втрати добрив внаслідок вимивання  Газоподібні втрати азоту 

N 10 кг з 1 га посівн.площі 15% від внесеного з добривами 

К 3,5 кг з 1 га посівн.площі       

Надходження 

Винос поживних речовин, кг на 1 т основної та побічної продукції 

П
о
к
аз
н
и
к
 

О
зи
м
а 
п
ш
ен
и
ц
я
 

О
зи
м
е 
ж
и
то

 

Я
р
и
й

 я
ч
м
ін
ь 

К
у
к
. 
н
а 
зе
р
н
о
 

О
в
ес

 

Г
о
р
о
х
 

Л
ю
п
и
н

 

С
о
н
я
ш
н
и
к
 

Ц
у
к
р
о
в
і 
б
у
р
я
к
и

 

Р
іп
ак

 

К
ар
то
п
л
я
  

К
у
к
. 
н
а 
си
л
о
с 

N 5,04 3,52 4,20 0,34 3,91 6,97 0,62 0,34 0,09 0,35 1,6 0,32 

Р2О5 1,53 1,36 1,72 0,10 1,44 1,54 0,18 0,18 0,03 0,18 1,1 0,08 

К2О 0,90 0,96 1,10 0,07 0,85 1,93 0,15 0,12 0,07 0,70 5,0 0,24 

Надходження поживних речовин з 

атмосферними опадами, кг на 1 га 

 Азотфіксація с.г.культурами 

N 7,0   конюшина, люцерна – 70% від 

виносу азоту біомасою 

К2О 4,5   горох - 40%  -//- 

    люпин, кормові боби - 60%  -//- 
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Надходження NРК з органічними 

добривами, % 

 Несимбіотична фіксація азоту 

N 0,5   Полісся 5 кг/га 

Р2О5 0,25   Лісостеп 10 кг/га 

К2О 0,6     

Симбіотична фіксація атмосферного азоту бобовими культурами 

визначається через відсотки від кількості винесеного урожаєм азоту 

(винос на відсоток фіксації, наприклад, для гороху 40 і ділимо на 100). 

Всі постійні показники: надходження з опадами, насінням, 

несимбіотична фіксація азоту, втрати поживних речовин внаслідок 

вимивання множать на площу культури сівозміни. 

Для визначення виносу поживних речовин урожаями необхідно 

валовий збір основної продукції кожної з культур помножити на винос 

азоту, фосфору та калію одиницею (тонною) продукції і на площу 

зайняту відповідною культурою. 

Кількість поживних речовин, що надходить і виноситься з 

урожаями сільськогосподарських культур, додається (всього за 

сівозміну) і діленням на загальну площу сівозміни визначаються середні 

показники з гектара сівозмінної площі. 

Після занесення до балансової таблиці 13 всіх статей співставляють 

надходження поживних речовин з їх втратами і розраховують баланс 

поживних речовин у сівозміні та його інтенсивність. 

Інтенсивність балансу визначають за формулою 

% 100, 
В

Н
І    б ⋅= ,                                          (8) 

де Н – надходження поживних речовин в ґрунт, кг/га, В – втрати 

поживних речовин з ґрунту, кг/га.  

1. Плани внесення добрив під урожай наступного року 

При складанні системи удобрення в сівозміні використовують 

норми добрив без врахування вмісту елементів живлення по полях. 

В межах окремих полів середня доза основного удобрення при 

низькому і дуже низькому вмісті поживних речовин збільшується, а при 

підвищеному, високому і дуже високому – зменшується. Норми хімічних 

меліорантів і органічних добрив та дози допосівного, припосівного та 

підживлення залишаються такими ж, як і у системі удобрення для 

сівозміни. 

Дози мінеральних добрив для основного внесення під культури 

диференціюють користуючись поправочними коефіцієнтами. 
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Таблиця 5 

Орієнтовні поправочні коефіцієнти до норм добрив залежно від 

забезпеченості ґрунту поживними речовинами 

Культура 
Ступінь забезпеченості 

дуже 
низький 

низь-
кий 

середній 
підвище
ний 

високий 
дуже 

високий 

Азотні добрива 

Просапні та 

зернові 

1,3-

1,5 
1,2 1,0 0,7 0,5 - 

Зернобобові 

та  багато-

річні трави 

0,6 0,5 0,4 0,2 - - 

Фосфорні добрива 

Зернові 
1,3-

1,5 
1,0 1,0 0,7 0,6 - 

Зернобобові 

та багаторічні 

трави 

1,3-

1,5 
1,0 0,8 0,6 0,6 - 

Просапні 
1,3-

1,5 
1,3 1,0 0,7 0,6 - 

Овочеві 
1,3-

1,5 
1,3 1,0 0,8 0,6 

припосів

не 

Льон 
1,3-

1,5 
1,0 0,7 0,5 0,3 

припосів

не 

Калійні добрива 

Зернові 
1,3-

1,5 
1,1 1,0 0,8 0,5 - 

Зернобобові 

та багаторічні 

трави 

1,3-

1,5 
1,3 1,0 0,8 0,6 - 

Просапні 
1,3-

1,5 
1,3 1,0 0,8 0,5 - 

Овочеві 
1,3-

1,5 
1,2 1,0 0,9 0,8 - 

Льон 
1,3-

1,5 
1,3 1,0 0,8 0,7 - 
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Таблиця 6 

Групування ґрунтів за вмістом гідролізованого азоту, мг/кг ґрунту 

Група Забезпеченість 

За методом 

Тюріна -

Кононової 
Корнфілда 

Кравкова 

(нітрифікаційна 

здатність) 

1 Дуже низька <30 <100 <5 

2 Низька 30-40 100-150 5-8 

3 Середня 40-50 150-200 8-15 

4 Підвищена 50-70 >200 15-30 

5 Висока 70-100  30-60 

6 Дуже висока >100  >60 

Таблиця 7 

Групування ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору 

Група 
Забезпеченість 

фосфором 

За методом 

Кірсанова Чирікова Мачигіна 

Р2О5, мг/кг ґрунту 

1 Дуже низька <25 <20 <10 

2 Низька 25-50 20-50 10-15 

3 Середня 50-100 50-100 15-30 

4 Підвищена 100-150 100-150 30-45 

5 Висока 150-250 150-200 45-60 

6 Дуже висока >250 >200 >60 

Таблиця 8 

Групування ґрунтів за вмістом рухомого калію 

Група 
Забезпеченість 

калієм 

За методом 

Кірсанова Чирикова Мачигіна Маслової 

К2О мг/кг ґрунту 

1 Дуже низька <40 <20 <100 <50 

2 Низька 40-80 20-40 100-200 50-100 

3 Середня 80-120 40-80 200-300 100-150 

4 Підвищена 120-170 80-120 300-400 150-200 
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5 Висока 170-250 120-180 400-600 200-300 

6 Дуже висока >250 >180 >600 >300 

План внесення добрив розробляється в такій послідовності: 

1. встановлюють забезпеченість ґрунту поживними речовинами; 

2. залежно від забезпеченості визначають поправочний 

коефіцієнт; 

3. норми удобрення культур сівозміни розподіляють за строками 

внесення (основне, передпосівне, припосівне, підживлення); 

4. уточнюють дозу основного удобрення NРК з врахуванням 

поправочного коефіцієнта; 

5. норми вапна і органічних добрив переносять із системи 

удобрення. 

З урахуванням біологічних особливостей культур, реакції 

ґрунтового розчину і гранулометричного складу ґрунту визначають 

кращі форми мінеральних добрив. Форма мінерального добрива 

вказується скорочено, користуючись умовними позначеннями, які 

записують біля дози поживної речовини. Для визначення потреби в 

формах добрив, доза поживної речовини перераховується у форму 

мінерального добрива і записується під дозою. Наприклад: 
18,0

Naa60
. Щоб 

обчислити фізичну масу тієї чи іншої форми мінерального добрива у 

тонах потрібно дозу поживного елемента поділити на процентний вміст 

цього елемента в даному добриві і одержаний результат помножити на 

100. 

Умовні позначення мінеральних добрив 

Nа – сульфат амонію Рф – фосфоритне борошно 

Nаа – аміачна селітра Рфш - фосфатшлак 

Nс – натрієва селітра Рп - преципітат 

Nкс - калійна селітра  Кк – калійна сіль 

Nх - хлорид амонію Кх – хлорид калію 

Nц -ціанамід кальцію Кск – сульфат калію 

Nм -сечовина Кс - сильвініт 

Nав -водний аміак Км - калімагнезія 

Nам - аміакати Кп - каїніт 

Nр -безводний аміак Ка – калійна сіль 

Рс -суперфосфат простий 

порошкоподібний 

Рам - амофос 

Ддам - діамофос 

Рсr - суперфосфат простий гранульований НФК – нітрофоска  

Рсд - суперфосфат подвійний НАФК - нітроамофоска 

Ра - суперфосфат амонізований КАФК - карбоамофоска 
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Вибираючи форми мінеральних добрив враховують, що із азотних 

добрив для основного внесення найкраще підходять амонійні, аміачні і 

амідні форми (сульфат амонію, аміачна вода, аміак безводний, карбамід). 

Під озимі культури та за внесення азоту в якості основного удобрення 

весною рекомендується також застосовувати аміачну селітру. 

Фосфор дуже повільно переміщується по профілю ґрунту. Тому для 

основного внесення підходять всі форми фосфорних добрив, але на 

кислих ґрунтах найбільш доцільно застосовувати фосфоритне борошно. 

Калій в якості основного удобрення найкраще вносити у формі 

каініту, сильвініту, калійної солі та хлористого калію, а під чутливі до 

хлору культури (овочеві, картопля та інші) – калімагнезії, сульфату 

калію та калійно-магнієвого концентрату. 

Для рядкового внесення найбільш придатні аміачна селітра, 

суперфосфат гранульований, калімагнезія, сульфат калію, хлористий 

калій (під нечутливі до хлору культури). 

Поверхневе підживлення сільськогосподарських культур переважно 

проводять аміачною селітрою, а позакореневе сечовиною. Для 

міжрядного підживлення просапних культур можна застосовувати 

аміачну селітру, аміачну воду, безводний аміак, суперфосфат 

гранульований, хлористий калій, сульфат калію, калімагнезію, калійно-

магнієвий концентрат. 

Комплексні добрива – нітроамофоска, амофос та інші, а також 

тукосуміші є високоефективними в якості основного і рядкового 

удобрення та для міжрядних підживлень. 

6. Розрахунок річної потреби добрив для сівозміни 

Розрахунок загальної потреби добрив у поживних елементах (табл. 

15) проводять на основі плану застосування добрив у сівозміні. Для 

розрахунків беруть дози добрив, що встановлені після корегування 

рекомендованих, які множать на площі полів, зайнятих культурами. 

Розрахунок загальної потреби форм мінеральних добрив та за 

строками внесення (табл. 16) здійснюють шляхом множення їх доз 

перерахованих у фізичну масу різних форм добрив (знаменник у табл. 

14) на посівні площі культур сівозміни. 

Для планування поквартальної потреби в коштах на придбання 

мінеральних добрив загальну потребу різних їх форм розподіляють по 

кварталах (табл. 17). При цьому враховують, що внесення добрив під 

культури як правило проводиться восени одного року та у весняно-

літній період наступного року 

7. Оцінка ефективності системи удобрення у сівозміні 

В ринкових умовах ведення сільськогосподарського виробництва 

система застосування добрив у агроформуваннях вважається 

ефективною, якщо вона сприяє підвищенню не лише врожайності 

культур і родючості ґрунту, але й прибутковості галузі. Для цього 
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важливо визначити прогностичну агрономічну та економічну 

ефективність розробленої системи удобрення у сівозміні. 

Очікуваний приріст врожайності культур та його вартості 

проводять за формою таблиці 18. Показники фактичної та запланованої 

врожайності беруть з таблиці 2, а дані про вартість різних видів 

сільськогосподарської продукції надаються викладачем. 

За формою 19 розраховують економічну ефективність застосування 

добрив. Дані про вартість меліорантів, мінеральних та органічних 

добрив отримують у викладача. Виробничі витрати, пов'язані з 

транспортуванням та внесенням орієнтовно становлять 20% від їх 

вартості. Для визначення кількості різних видів добрив, які планується 

вносити на 1 га сівозміни з таблиці 9 беруть дані насиченості її вапном 

та гноєм, а обсяги внесення різних видів і форм мінеральних добрив 

розраховують шляхом ділення показників їх загальної потреби (таблиця 

16) на загальну площу всіх культур сівозміни. 

Умовно-чистий доход від запровадження системи удобрення 

визначається як різниця між вартістю приросту врожаю за рахунок 

добрив і сумою витрат на їх застосування. 

Рентабельність витрат розраховується за формулою 

100, ⋅=
В

Чп
Р                                                 (9) 

 

де Р – рівень рентабельності, %; Чп - чистий прибуток від застосування 

добрив; В – витрати на використання добрив. 
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