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Вступ. Продуктивність агроекосистем, якість отримуваної сільсько-
господарської продукції та рівень родючості ґрунту є основними критерія-
ми ефективності систем землеробства. Найбільш вагомим фактором фор-
мування цих критеріїв є система застосування добрив. Думки вчених узго-
джуються в тому, що органо-мінеральна система застосування добрив є 
оптимальною з точки зору збалансування живлення рослин, відтворення 
родючості ґрунту та активізації біохімічних процесів у ґрунтовій екосисте-
мі. Проте за сучасних умов дефіциту традиційних органічних добрив акту-
альною є проблема виробництва нових видів органічних добрив і з залу-
ченням місцевих сировинних ресурсів та оцінки їхньої агроекологічної 
ефективності. Одним із таких добрив є ферментоване органічне добриво 
(ФОД), отримане на основі торфу і курячого посліду шляхом біофермента-
ції у мезофільному режимі, агрохімічну ефективність якого і досліджували 
в умовах польового досліду на дерново-слабопідзолистих піщаних ґрунтах. 

Аналіз літературних джерел [1, 3-5] показав досить високу агрохіміч-
ну ефективність застосування ферментованих органічних добрив на 
ґрунтах легкого та середнього гранулометричного складу при вирощу-
ванні просапних, зернових сільськогосподарських культур та багаторі-
чних трав. Проте показники ефективності кожного виду ферментова-
ного органічного добрива істотно відрізняються від інших ферменто-
ваних органічних добрив, які виробляються на основі різної вихідної 
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сировини при різних технологічних регламентах і залежать від фоно-
вих показників родючості ґрунтового покриву та кліматичних умов 
досліджуваного регіону. Крім того, нерозкритими залишаються питання 
щодо впливу ферментованих органічних добрив на показники якості рос-
линницької продукції, що і стало завданням наших досліджень. 

Методика досліджень. Дослідження впливу ФОД на продуктивність 
польової агроекосистеми та якісні показники продукції проводилися у 
польовому досліді на дерново-слабопідзолистих ґрунтах при вирощуванні 
картоплі сорту «Славянка» за загальноприйнятою для зони Західного По-
лісся технологією. 

Схему застосування добрив у польовому досліді наведено у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Схема польового досліду на дерново-слабопідзолистих ґрунтах 

№ 
ва-
ріа-
нту 

Варіант досліду 
Надходження 

 із добривами, кг/га 

Співвідно-
шення  

у системі  
застосування  

добрив 

N P2O5 K2O C C:N N:P:К 

1 
Контроль  
(без добрив) 

- - - - - - 

2 
N90K120+Р60(с. фос-

фат)+Гній – 30 т/га 
144 84,8 189 1015 7,0 1,7:1:2,2 

3 N90К120+Р60(з. ф-ти) 90 60 120 0 0,0 1,5:1:2,0 

4 
N90К120+Р60(з. ф-

ти)+ФОД-5 т/га 
152 133 145 914 6,0 1,1:1:1,1 

5 
N90К120+Р60(з. ф-

ти)+ФОД-10 т/га 
276 278 196 1827 6,6 1,0:1:0,7 

6 N90К120+ФОД-5 т/га 152 72,7 145 914 6,0 2,1:1:2,0 

7 
N90К120+Р60(фос. борош-

но)+ФОД-5 т/га 
152 133 145 914 6,0 1,1:1:2,1 

8 ФОД - 10 т/га 124 145 50,4 1827 14,7 0,9:1:0,4 

9 
NK+ Р(с. фосфат)- еквіва-
лентно ФОД-10 т/га 

125 145 50 0 0,0 0,9:1:0,4 

 
Досліджуване ферментоване органічне добриво (ФОД) виготовлено на 

основі торфу і курячого посліду (співвідношення торф:послід = 2:1). Вміст 
основних поживних елементів у ФОД: N – 2,76%; P – 3,23%; K – 1,12%, 
органічної речовини – 70%.  
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Осереднені агрохімічні показники дерново-слабопідзолистого ґрунту 
на момент закладання вегетаційного досліду наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Агрохімічні показники дерново-слабопідзолистого ґрунту 

Глибина відбору, 
см 

рН 
Вміст, мг/100г ґрунту 

N-NH4 P2O5 (К) P2O5 (О) K2O 
0-20 6,2 0,8 8,7 4,3 3,4 

 
Облік врожаю проводили поділяночно в 3-кратному повторенні. 

Вміст крохмалю в картоплі визначали згідно ГОСТ 7194-81, вміст ві-
таміну С – згідно ГОСТ 24556-89, вміст нітратів – згідно ГОСТ 
13496.19-93, статистичну обробку результатів досліджень проводили 
за методиками Доспєхова Б.А. [2]. 

Постановка завдання. Метою досліджень була оцінка ефективно-
сті застосування ФОД в порівнянні із мінеральними добривами та ор-
гано-мінеральної системи удобрення на основі ФОД в порівнянні із 
традиційною органо-мінеральною системою на врожайність картоплі 
та якісні показники врожаю. 

Об’єктом досліджень є процеси формування продуктивності агро-
екосистеми на дерново-слабопідзолистих ґрунтах під впливом ФОД та 
органо-мінеральної системи удобрення на його основі. 

 Предметом досліджень є показники врожайності картоплі та яко-
сті продукції. 

Результати досліджень. Проведені дослідження на дерново-
слабопідзолистих піщаних ґрунтах, показали  (див. табл. 3), що в сере-
дньому за період 2006-2008 рр. врожайність картоплі на контролі ста-
новила 18,0 т/га бульбоплодів. Застосування досліджуваних систем 
удобрення сприяло збільшенню врожайності картоплі на 9,2…17,4 т/га 
(+51,1%...+96,7% до контролю). 

Традиційна система удобрення (N90K120+Р60(с. фосфат)+Гній – 30 т/га) 
забезпечувала збір бульб  на рівні 32,0 т/га (+77,8% до контролю). Мі-
неральна система удобрення за використання зернистих фосфоритів – 
вар. 3 (N90К120+Р60(з. ф-ти)) достовірно підвищувала врожайність картоплі 
в порівнянні з контролем на 10,8 т/га (+60,0%).  

Серед досліджуваних систем удобрення найбільш ефективним був 
варіант 5 (N90К120+Р60(з. ф-ти)+ФОД-10 т/га), який забезпечив збір  
35,4 т/га бульб (+96,7% до контролю). 
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Таблиця 3 
 Вплив ферментованих органічних добрив на врожайність  

картоплі (середнє за 2006-2008 рр.) 

 
Внесення ФОД в чистому вигляді (вар. 8 – ФОД-10 т/га) за ефекти-

вністю впливу на врожай поступалось еквівалентним нормам мінера-
льних добрив на 7,0%, забезпечуючи врожай на рівні 27,2 т/га (+51,1% 
до контролю). 

Внесення ФОД в нормі 5 т/га в складі органо-мінеральної системи 
удобрення (вар. 4 – N90К120+Р60(з. ф-ти)+ФОД-5 т/га) забезпечило збір 
врожаю бульб картоплі на рівні 31,3 т/га (+73,9% до контролю), що 
вище відповідних показників фону 1 на 8,7% та несуттєво нижче гос-
подарського контролю. Збільшення норми ФОД із 5 до 10 т/га в складі 
фонової мінеральної системи удобрення із використанням зернистих 
фосфоритів оцінюється достовірним приростом врожаю бульб на  
4,1 т/га (+13,1%). 

Вплив фосфоритного борошна у складі базової органо-мінеральної 
системи удобрення на врожайність картоплі (N90К120+Р60(з. ф-ти)+ФОД- 
5 т/га) несуттєво перевищує показники зернистих фосфоритів (+3,2%). 

Дані таблиці 4 показують, що застосування добрив позитивно 
впливає на якість бульб картоплі, підвищуючи вміст вітаміну С на 
6,7%...36,7% та крохмалю на 72,7%...157,5% та збільшує і вміст нітра-
тів у бульбах на 38,2%...93,3%, забезпечуючи абсолютні показники їх-
нього вмісту на рівні 24,4…34,2 мг/кг проти гранично допустимої кон-
центрації 150 мг/кг.  
 

т/га %
1 Контроль (без добрив) 18 0

2
N90K120+Р60(с. фосфат)+Гній – 30 т/га 
(господарський контроль)

32 14 77,8

3 N90К120+Р60(з. ф-ти) - фон 1 28,8 10,8 60,0

4 Фон 1+ФОД-5 т/га 31,3 13,3 73,9

5 Фон 1+ФОД-10 т/га 35,4 17,4 96,7

6 N90К120+ФОД-5 т/га – фон 2 30,7 12,7 70,6

7 Фон 2 + Р60 (фос. борошно) 32,3 14,3 79,4

8 ФОД – 10 т/га 27,2 9,2 51,1

9 NK+Р(с. фосфат)- еквівалентно ФОД-10 т/га 28,4 10,4 57,8

НІР05, т/га 1,71…2,40
Sx, % 2,17…2,58

№ 
варіанту

Варіант досліду
Врожай, 

т/га

Приріст до 
контролю
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Таблиця 4 
Вплив  ферментованих органічних добрив на якість бульб картоплі (середнє за 2006-2008 рр.) 

Вітамін С Нітрати, Крохмаль

мг/% мг/кг  % т/га т/га %

1 Контроль (без добрив) 10,0 17,7 12,2 2,19 –

2
N90K120+Р60(с. фосфат)+Гній – 30 т/га 
(господарський контроль)

11,7 23,5 15,2 4,87 2,68
122 17,4 32,7

3 N90К120+Р60(з. ф-ти) - Фон 1 11,7 27,1 14,3 4,11 1,92 87,3 17,4 53,0

4 Фон 1+ФОД-5 т/га 11,6 28,3 15,7 4,91 2,72 124 16,5 60,2

5 Фон 1+ФОД-10 т/га 13,6 29,6 16,0 5,65 3,46 157 36,7 67,4

6 N90К120+ФОД-5 т/га – фон 2 11,0 30,5 15,6 4,78 2,58 118 10,2 72,3

7 Фон 2 + Р60 (фос. борошно) 10,6 24,4 14,3 4,63 2,44 111 6,7 38,2

8 ФОД – 10 т/га 11,6 26,2 14,8 4,02 1,83 83,2 16,7 48,3

9 NK+Р(с. фосфат)- еквівалентно ФОД-10 т/га 10,8 34,2 13,3 3,79 1,59 72,7 8,8 93,3

Примітка: ГДК вмісту нітратів у бульбах картоплі – 150 мг/кг.

Вихід крохмалю

приріст до

контролю, 

Приріст

 до контролю, %

вітамін С нітрати

№ 
варіанту

Варіант досліду

Вміст В
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В середньому за 2006-2008 роки на контролі вихід крохмалю стано-
вив 2,19 т/га. Застосування мінеральних добрив (вар. 3 - N90К120+Р60(з. ф-ти)) 
збільшувало вихід крохмалю відносно контролю на 1,92 т/га (+87,3%). 

Традиційна органо-мінеральна система удобрення (вар. 2 – 
N90K120+Р60(с. фосфат)+Гній – 30 т/га) була на 18,5% більш ефективною порі-
вняно із мінеральною, забезпечуючи приріст виходу крохмалю до конт-
ролю на рівні 2,68 т/га (+122%). 

Найбільш ефективною щодо збільшення виходу крохмалю була орга-
но-мінеральна система удобрення із використанням ФОД (вар. 5 – 
N90К120+Р60(з. ф-ти)+ФОД-10 т/га), яка забезпечила вихід крохмалю на рівні 
5,65 т/га (+157,5 % до контролю), перевищуючи показники традиційної 
органо-мінеральної системи удобрення на 16,0%. 

Ефект збільшення норми ФОД із 5 до 10 т/га у складі органо-
мінеральної системи удобрення (вар. 5 відносно вар. 4) оцінюється дода-
тковим приростом виходу крохмалю на рівні 0,74 т/га (+15,0%). Дода-
вання Р90 у формі зернистих фосфоритів (вар. 4 відносно вар. 6) не забез-
печує суттєвого приросту виходу крохмалю. Заміна еквівалентних норм 
мінеральних добрив на 10 т/га ФОД (вар. 8 відносно вар. 9) забезпечує 
додатковий вихід крохмалю на рівні 0,23 т/га (+6,1%).  Заміна фосфорит-
ного борошна зернистими фосфоритами у складі органо-мінеральної сис-
теми удобрення на основі ФОД (вар. 4 відносно вар. 7) оцінюється втра-
тами виходу крохмалю на рівні -0,52 т/га (-11,3%). 

Вміст вітаміну С в бульбах картоплі на контролі в середньому за пе-
ріод досліджень становив 9,96 мг/%. Застосування мінеральних добрив 
(вар. 3 - N90К120+Р60(з. ф-ти)) збільшувало вміст вітаміну С відносно контро-
лю на 17,4%. Рівноцінний вплив на вміст вітаміну С справили: вар. 2 
(N90K120+Р60(с. фосфат)+Гній – 30 т/га), вар. 4 (N90К120+Р60(з. ф-ти)+ФОД-5 т/га), 
вар. 8 (ФОД – 10 т/га). 

Найбільш ефективною щодо збільшення вмісту вітаміну С у бульбах 
картоплі була органо-мінеральна система удобрення із ФОД (вар. 5 – 
N90К120+Р60(з. ф-ти)+ФОД-10 т/га), яка забезпечила вміст вітаміну С на рівні 
13,6 мг/% (+36,7% до контролю), перевищуючи показники традиційної 
органо-мінеральної системи удобрення на 16,5%.  

Підвищення норми ФОД із 5 до 10 т/га у складі органо-мінеральної 
системи удобрення (вар. 5 відносно вар. 4) оцінюється приростом вмісту 
вітаміну С на 17,4%. Ефект додавання до органо-мінеральної системи 
удобрення Р90 у формі зернистих фосфоритів (вар. 4 відносно вар. 6) за-
безпечує приріст вмісту вітаміну С на 5,65%. Заміна еквівалентних норм 
мінеральних добрив на 10 т/га ФОД (вар. 8 відносно вар. 9) забезпечує 
приріст вмісту вітаміну С на 7,20%.  Заміна фосфоритного борошна зер-
нистими фосфоритами у складі органо-мінеральної системи удобрення 



Вісник Національного університету водного господарства та  
природокористування 

 

 111

на основі ФОД (вар. 4 відносно вар. 7) істотно не впливає на вміст віта-
міну С у бульбах картоплі. 

Досліджувані системи удобрення істотно впливали на вміст нітратів у 
бульбах, при цьому найвищий показник їхнього вмісту був меншим від 
ГДК на 77,1%. Найменший вміст нітратів відмічено на контролі  
(17,8 мг/кг). Серед досліджуваних систем удобрення найвищий вміст ніт-
ратів – 34,2 мг/кг (+93,3% до контролю) забезпечила мінеральна система 
удобрення (вар. 9), еквівалентна за нормами до 10 т/га ФОД. Системи 
удобрення на основі ФОД і мінеральних добрив мали посередній вплив 
на збільшення вмісту нітратів у бульбах картоплі. Найменший приріст 
вмісту нітратів до контролю (+32,7%) забезпечує традиційна органо-
мінеральна система удобрення (вар. 2 – N90K120+Р60(с. фосфат)+Гній –  
30 т/га). 

Висновки.  1. Дослідження врожайності картоплі та якості продукції 
в польовій агроекосистемі на дерново-слабопідзолистих ґрунтах без за-
стосування добрив (контроль) показали, що врожайність картоплі стано-
вить 18,0 т/га бульбоплодів, вміст крохмалю у картоплі – 12,2 %, вітаміну 
С – 9,96 мг/%, нітратів – 17,7 мг/кг. 

2. Застосування добрив під картоплю дозволяє збільшити показники 
врожайності на 51%...97%, при цьому підвищується якість бульбоплодів 
за вмістом крохмалю – на 73%...158%, вітаміну С – на 33%...72%, а мак-
симальне збільшення вмісту нітратів сягає 93% та становить 30% ГДК. 

3.  Серед досліджуваних систем удобрення найбільш ефективною  є 
органо-мінеральна система удобрення на основі 10 т/га ФОД 
(N90К120+Р60(з. ф-ти)+ФОД-10 т/га), яка забезпечує збільшення врожаю 
бульб картоплі на 97% до контролю, при цьому вихід крохмалю зростає 
на 158%, вміст вітаміну С збільшується на 37%.   

4. Стандартна мінеральна система удобрення із використанням зерни-
стих фосфоритів (N90К120+Р60(з. ф-ти)) поступається найбільш ефективній 
органо-мінеральній системі удобрення за величиною врожаю бульб кар-
топлі – на 19%, зерна пшениці озимої – на 17%, зерна жита озимого – на 
21%, виходом крохмалю картоплі – на 27%, вмістом вітаміну С у буль-
боплодах на 53%. 

5. Традиційна органо-мінеральна система удобрення (N90K120+Р60(с. фос-

фат)+Гній – 30 т/га) поступається найбільш ефективній системі 
(N90К120+Р60(з. ф-ти)+ФОД-10 т/га), за величиною врожаю бульб картоплі – 
на 9,6%, виходом крохмалю картоплі – на 14%, вмістом вітаміну С у бу-
льбоплодах на 53%. 

6. Підвищення норми ФОД із 5 до 10 т/га в складі органо-мінеральної 
системи удобрення оцінюється приростом врожаю бульб картоплі на 
13%, збільшенням виходу крохмалю картоплі – на 15%, збільшенням 
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вмісту вітаміну С у бульбоплодах на 123%. 
7. Заміна еквівалентних норм мінеральних добрив на ФОД в нормі  

10 т/га зменшує врожай бульб картоплі на 4,2%, проте збільшує вихід 
крохмалю картоплі – на 6,1% та вміст вітаміну С у бульбоплодах на 89%. 

8. Додавання 5 т/га ФОД до базової мінеральної системи  удобрення 
(ФОД-5 т/га +N90P60(з.ф.)K120) збільшує врожай бульб на 8,6%, зерна пше-
ниці озимої – на 5,7%, зерна жита озимого на 8,7%, вихід крохмалю кар-
топлі – на 20%, але зменшує вміст вітаміну С у бульбоплодах картоплі – 
на 5,2%. 

9. Заміна фосфоритного борошна зернистими фосфоритами несуттєво 
зменшує врожай картоплі, істотно покращуючи якість бульбоплодів, збі-
льшуючи збір крохмалю на 6,1% та вміст вітаміну С на 145%.  
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field agro-ecosystem productivity on podzolic sandy soils were analyzed 
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УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЭКОСИСТЕМЫ НА 
ДЕРНОВО-СЛАБО ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 
 
Проанализировано эффективность воздействия ферментированного 
органического удобрения на основные показатели продуктивности 
полевой агроекосистемы на дерново-слабоподзолистыми песчаных 
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