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1. Аналіз факторів, що обумовлюють зміни гумусного стану ґрунтів. 
 

 
 

 

 

Стійкість родючості ґрунту дуже залежить від динамічної рівноваги між 

процесами гуміфікації та мінералізації органічної речовини. За цілинного 

грунтоутворення гуміфікація переважає над мінералізацією і відбувається поступове 

накопичення органічної речовини грунту, вміст якої за певних умов стабілізується. 

Інтенсивна система землеробства супроводжується формуванням нових 

екологічних умов в ґрунтах, які істотно впливають на мікробіологічні процеси, від 

зміни спрямованості яких залежать процеси гумусоутворення. 

Розклад органічних решток, що надходять в ґрунт, під дією біохімічної 

діяльності мікроорганізмів відбувається по двох основних напрямках:  

− мінералізація до кінцевих продуктів з вивільненням мінеральних 

елементів, вуглекислого газу і води;  

− розклад з проходженням стадії гуміфікації, який забезпечує синтез 

біологічно стійких органічних сполук гумусової природи. 

 Ці процеси мають важливе значення для життєдіяльності рослин. Розклад до 

кінцевих продуктів сприяє порівняно швидкому переходу закріплених в 

органічному субстраті елементів у мінеральні форми, які, використовуючись 

рослина-ми, залучаються в новий цикл біологічного колообігу речовин.  

Шлях мікробіологічного перетворення органічних решток через їх 

гуміфікацію здійснюється з незначною швидкістю і вимагає для повного завершення 

більш тривалого часу.  

Співвідношенням вказаних напрямків розкладу свіжої органічної 

речовини мікроорганізмами визначають, головним чином, інтенсивність 

процесів синтезу гумусу в ґрунтах. 

Швидкість і специфіка розвитку мінералізаційних процесів у ґрунтах залежать 

від багатьох факторів, найважливіші з яких:  



− хімічний склад органічного матеріалу, що розкладається;  

− особливості ґрунтових і кліматичних умов;  

− склад мікробних асоціацій та ін. 

Органічний матеріал, що надходить в ґрунт, дуже неоднорідний. Він 

складається з білків і вуглеводів, що легко гідролізуються; речовин, які важко 

розкладаються: лігніну, ліпідів, восків, смол, фенольних сполук; містить різні 

пігменти, вітаміни, ферменти, низькомолекулярні органічні кислоти, а також зольні 

елементи. Вказані сполуки характеризуються неоднаковою стійкістю до 

мікробіологічного розкладу. 

 Найбільш швидко в ґрунті мінералізуються вуглеводи, білки, 

водорозчинні органічні речовини і значно повільніше — різні фенольні 

сполуки, і особливо лігнін. 

Стійкість органічних субстратів до мінералізації мікроорганізмами у 

ґрунті залежить від вмісту в них зольних елементів. Останні, будучи додатковим 

джерелом мінерального живлення мікроорганізмів, сприяють більш швидкій 

трансформації органічних решток у ґрунті. Водночас багатьом хімічним елементам 

(зокрема, полівалентним металам) властива здатність переводити органічні сполуки 

в їх органомінеральні похідні, які відзначаються більш високою стійкістю до 

мікробіоло-гічного розкладу. 

Швидкість перетворення свіжої органічної речовини значною мірою 

обумовлюється хімічним і мінералогічним складом грунтів. У ґрунтах, багатих 

вторинними мінералами (монтморилонітом, каолінітом, гідрослюдами та ін.), 

інтенсивність розкладу органічних решток, як правило, помітно знижується. Це 

пояснюється тим, що вторинні мінерали, адсорбуючи на своїй поверхні багато 

органічних сполук, перешкоджають їх подальшій мінералізації. 

Рівень процесів мінералізації в ґрунтах залежить і від багатьох інших 

факторів: вологості, температури, аерації тощо. 

Усі фактори, що визначають інтенсивність мінералізації органічних 

решток в ґрунтах, справляють істотний вплив і на процеси їх гуміфікації.  

Гуміфікація органічної маси в ґрунтах, як правило, пов'язана зі значним 

зменшенням вихідного матеріалу. В середньому 80—90 % органічних решток 

мінералізуються до кінцевих продуктів, і лише 10—20 % бере участь в утворенні 

гумусу, або нагромаджується в ґрунтах у формі стійких до розкладу сполук 

(Берестецкий О.А. и др., 1984). 
 

 
 

 

 

 

2. Статті надходження і витрат гумусу в орних грунтах. Дегуміфікація, 

причини та її межі. 

 

Гумусові речовини розкладаються (мінералізуються) спеціальними 

мікроорганізмами, особливо при наявності органічних речовин, що ще не 

гуміфікувались. Проте зауважимо, що розклад гумусу – процес довготривалий і 

потребує участі великої групи мікроорганізмів. Стійкість гумінових кислот 

пов'язана зі сферичною формою молекул, що складаються з багатьох гетерогенних 

одиниць, які нерегулярно з'єднанні ковалентними зв'язками. Найбільш інтенсивно 

відбувається мінералізація фульвокислот. Максимальна швидкість мінералізації 

спостерігається при оптимальних для мікроорганізмів вологості та температурі, 



зменшується при надлишковому зволоженні, у важких грунтах. Особливо різке 

зменшення вмісту гумусу в грунті спостерігається при застосуванні високих доз 

азотних добрив. Це пов'язано з активацією грунтових мікроорганізмів, що 

включають у свої метаболічні цикли органічну речовину грунту. Здатність 

розкладати гумус притаманна багатьом мікроорганізмам, але провідна роль 

належить грибам і актиноміцетам (зокрема, но-кардіям). У процесі розкладу 

гумусових речовин вивільнюється велика кількість елементів живлення рослин, 

особливо азоту. 

Згідно з сучасними поглядами, для кожного типу ґрунту в цілинному статусі 

характерні постійні величини гумусового стану. Як тільки починається його 

систематичний обробіток, порушується рівновага між факторами ґрунтоутворення. 

Це не деградація, а нормальний його розвиток під впливом антропогенних дій. 

Еволюція ґрунту відбувається за схемою швидкої втрати певної частини гумусу під 

час розорювання та незначної зміни в подальшому. Різниця між ними повинна бути 

у межах 12-18%. Ці межі умовно прийнято за критерії біологічних втрат. Гумус, що 

залишився після цього, відзначається високою стійкістю до мінералізації, що не дає 

можливості вирощувати високі врожаї без внесення добрив. 

Найбільш інформативною щодо впливу агрозаходів на властивості 

ґрунту вважається фракція «рухомої» (лабільної) органічної речовини. 

Дослідження щодо антропогенного впливу на стан чорноземів показали, що 

найбільш вагомі зміни при їх розорюванні відбуваються у вмісті рухомих 

органічних речовин. Їх кількість на ріллі зростає на 30% порівняно з перелогом; при 

застосуванні підвищених норм мінеральних добрив – більше ніж у 2 рази. Взагалі, 

як вказує Д.С. Орлов, цей показник визначає конкретну біохімічну ситуацію у ґрунті 

в певний проміжок часу. 

Сучасний гумусовий стан грунтів є результатом багатовікової еволюції під 

впливом антропогенної діяльності людини. За даними Чесняка, за 100 років після 

досліджень Докучаєва зменшення гумусу в орному шарі чорноземів склало 21-40 % 

в залежності від регіону та підтипу або 0,5-0,9 т/га щорічно. 

Серед 13 типів деградацій грунтів, зокрема чорноземів, першим за значимістю 

і глобальністю називають дегуміфікацію (Крупенніков І.С.). Нині середньорічні 

втрати гумусу чорноземів в країні перевищують 1 т/га. Значна частина інших 

деградацій грунту прямо чи опосередковано зумовлена зниженням кількості гумусу. 

Аналіз зміни (погіршення) гумусного стану ґрунтів слід проводити для 

визначення зворотних і незворотних деградацій. Перевищення мінералізації 

гумусу над його утворенням спричиняє дегуміфікацію грунтового профілю. 

Нагадаю, що  середній склад органічної речовини грунту такий: гумус — 85 

%, рослинні рештки — 10 %, ґрунтова флора і фауна — 5 %. 3 усієї маси ґрунтової 

флори і фауни частка грибів і водоростей становить 40 %, бактерій і актиноміцетів 

— 40, дощових черв'яків — 12, макрофауни — 5 і мезо- та мікрофауни — 3 %. 

В інтенсивних сівозмінах значення гумусу як регулятора родючості 

грунту значно зростає. Гумус, як основа біогенності ґрунту, його фізико-хімічної і 

біологічної ємності та буферності, значною мірою зумовлює трансформаційні 

можливості ґрунту, тобто здатність найефективніше сприймати, акумулювати 

внесені з добривами елементи живлення і рівномірно забезпечувати ними рослини, 

вирівнювати концентрацію і забезпечувати швидку утилізацію пестицидів та інших 

хімічних препаратів, а також пом'якшувати дію екстремальних погодних умов. Такі 



особливості гумусу сприяють підвищенню ефективності удобрення, хімічного 

захисту рослин та інших агрозаходів. 

Слід зазначити, що існує пряма залежність між органічною речовиною, 

енергією ґрунту та врожаєм. Американські вчені Александер Л. Т. і МідлтонХ. Е. 

(1955) так визначили роль органічних речовин: «... Вміст органічних речовин у 

ґрунті є показником його стану й фізичних властивостей так само, як 

температура тіла є показником стану хворого». 

У природних фітоценозах процеси синтезу органічної речовини грунту 

завжди переважають над розкладом, відбувається нагромадження гумусу. 

Найбільше його містять чорноземи типові, де загальні запаси досягають 400—700 

т/га. На північ і на південь від зони їх поширення запаси гумусу в ґрунтах 

зменшуються до 350—400 т/га у звичайних, 270—300 в чорноземах південних, 200 в 

каштанових ґрунтах і відповідно 300, 100—150 і 50 т/га в темно-сірих, сірих лісових 

та дерново-підзолистих грунтах. 

Проблема дефіциту органічної речовини виникає після залучення ґрунтів 

у сільськогосподарське виробництво. Основні причини цього такі:  

− відчуження значної частини фітомаси врожаю вирощуваних культур, 

внаслідок чого знижується рівень гуміфікації (за сучасної структури 

посівних площ з основною і побічною продукцією 3 поля виноситься 

65—70 % створюваної культурами сівозміни органічної маси);  

− посилення процесів мінералізації і збільшення інших втрат ор-ганічної 

речовини (вимивання, ерозія та ін.) через розпушування грунту; 

− тривалий період, коли його поверхня залишається без рослинного 

покриву. 

Концентрація посівів просапних культур у зв'язку з біологічними 

особливостями і технологією вирощування негативно впливає на колообіг 

органічних речовин, що призводить до порушення рівноваги процесів синтезу і 

розкладу в бік посилення останнього. Встановлено, що за збільшення на 10 % 

частки просапних культур у сівозміні щорічні втрати гумусу зростають на 0,2-0,4 

т/га. 

Втрати органічної речовини особливо збільшуються у ґрунтах з промивним 

режимом і активними процесами розкладу або вимивання, таких як дерново-

підзолисті, сірі лісові, бурі, опідзолені та ін. 

З початком сільськогосподарського використання грунтів динамічна 

рівновага (гуміфікація-мінералізація) зрушується у бік підсилення 

мінералізації, спостерігається зниження вмісту гумусу. Основними причинами 

цього явища є: 

− різке скорочення надходження рослинних решток у грунт,  

− зміна їх якісного складу,  

− підсилення мікробіологічної діяльності  

− перемішування поверхневого шару ґрунту з менш гумусованими 

нижніми шарами. 

− за недостатньої кількості свіжої органічної речовини в ґрунті 

гетеротрофна мікрофлора в процесі життєдіяльності починає 

використовувати гумус як джерело енергії, що спричиняє дегуміфікацію 

ґрунту. 



Цей процес триває доти, поки не сформується мікробіологічний комплекс, що 

відповідає новим ґрунтовим умовам. Після цього між процесами гуміфікації і 

мінералізації знову настає динамічна рівновага, гумусний стан ґрунту стабілізується 

на новому, нижчому рівні. Зазначимо, що точна тривалість часу, необхідна для 

стабілізації, не встановлена. 

Найбільш різкі зміни вмісту гумусу відбуваються в перші роки після 

розорювання цілини в орному шарі. Надалі зменшення запасів гумусу стає помітним 

по всьому профілю.  

До розорювання цілинних земель вміст гумусу у верхньому шарі чорноземів 

типових Лівобережного Лісостепу України становив 10— 11 %. Нині залишилось 

його третина або дещо більше.  

Свого часу В. В. Докучаєв (1883) називав чорнозем «царем ґрунтів», «вічним 

багатством руського народу, дорожчим від будь-якої корисної копалини», а 

«родючий чорнозем» «дорожчим від золота». Урожаї на чорноземах, які спочатку 

дивували уяву, з роками почали падати, траплялися й біди - повні неврожаї. 

Чорнозем виявився вередливішим, ніж думали, і підносив «сюрприз за сюрпризом». 

За останні десятиріччя в багатьох країнах світу вміст і запаси гумусу в орних 

ґрунтах зменшились на 15—25 %, а в деяких випадках - на 50 % попереднього 

вмісту. Абсолютне зниження вмісту гумусу в грунті за 20-50 років його 

сільськогосподарського використання становило у середньому від 0,6 (дерново-

підзолисті Грунти) до 3,6 % (чорноземи типові), тобто 18-36 % початкового вмісту 

(Шикула М. К. та ін., 2004). 

В Україні дегуміфікацією охоплено 39 млн га сільськогосподарських угідь. 

 

3. Шляхи управління гумусним станом орних ґрунтів 
 

Роль сівозміни в регулюванні вмісту органічної речовини в ґрунті. 

Основним джерелом нагромадження органічних речовин у ґрунті, який 

обробляється, є культура польових рослин, їх кореневі та післязбиральні рештки. 

Отже, сільськогосподарські культури, як і взагалі рослини, є не лише 

«споживачами», а й активними «творцями» ґрунтової родючості. 

Сільськогосподарські культури за їх здатністю нагромаджувати рослинні 

рештки можна поділити на такі основні групи: 
− багаторічні трави (бобові, злакові та їх сумішки), що нагромаджують 

найбільше кореневих і післяукісних решток – 50-80 ц/га і більше сухої 

маси, що в 1,3-1,5 рази більше сформованого врожаю;  

− озимі жито й пшениця, які залишають рослинних решток 40-50 ц/га, що 

дорівнює врожаю або дещо менше його; 

− ярі культури, які нагромаджують порівняно мало решток – 20-40 ц/га і 

менше. 

− просапні - кукурудза, картопля й коренеплідні культури, а також льон - 

5—50 % маси рослин, яка відчужується з урожаєм. 

Слід зазначити, що рослинні рештки містять багато елементів живлення, які 

використовують наступні культури сівозміни, тому облік їх маси і наявності в них 

поживних речовин має важливе значення для вирішення багатьох інших важливих 

теоретичних і практичних питань: розробка систем удобрення, сівозмін та ін. 



Нагромадження рослинних решток у грунтах зумовлюється конкретним 

складом, розміщенням та співвідношенням культур у сівозміні. Змінюючи 

співвідношення площі під різними культурами сівозміни, можна певною мірою 

регулювати надходження органічної речовини в ґрунт з рослинними рештками. 

Безперервне вирощування просапних культур без внесення органічних добрив 

неминуче призводить до зменшення природних запасів грунтового гумусу, тоді як 

беззмінна культура багаторічних трав сприяє нагромадженню органічної речовини і 

поповнює нестачу розчинних мінеральних сполук поживних елементів. 

Позитивний вплив сільськогосподарських культур на родючість ґрунту 

визначається не тільки кількістю, а й якістю рослинних решток. Якісно кореневі 

рештки біологічно більш цінні, ніж стеблові, особливо багаторічних бобових 

трав. Надходження з рослинними рештками бобових трав великої кількості багатого 

азотом свіжого органічного матеріалу забезпечує підвищення біологічного 

потенціалу грунту, посилює в ньому процеси перетворення органічної речовини і 

формування гумусу, тому типові десятипільні сівозміни з 20 % і більше бобових 

трав у багатьох випадках забезпечують стабілізацію запасів гумусу в грунті. 

За даними В.І. Матвєєвої (1977), розміри щорічної мінералізації гумусу в 

орному шарі дерново-підзолистих ґрунтів становлять, т/га: під зерновими і льоном 

— 0,7—0,9; картоплею — 1,3—1,5; цукровими буряками, кормовими коренеплодами 

та овочевими культурами — 1,5—1,7; кукурудзою на силос — 1,2—1,3; однорічними 

травами на сіно — 0,6—0,8 і силосними — 0,5—0,7. Орієнтовні параметри 

середньорічних втрат гумусу на чорноземах під просапними — 1,5—2,0 і у чорному 

пару — 2,0—2,5 т/га. 

3 урахуванням того, що деякі польові культури після збирання можуть 

залишати значну кількість органічної маси в ґрунті, необхідно впроваджувати такі 

сівозміни, в яких завдяки кореневим та наземним решткам досягається рівновага 

між процесами новоутворення гумусу та його мінералізації.  

Послідовне збільшення у структурі сівозмін частки високоінтенсивних 

просапних культур (цукрових буряків, кукурудзи) за одночасного зменшення або 

повного виключення бобових трав призводить до збільшення мінералізації гумусу 

та зростання його дефіциту до рівня 0,7—1 т/га за рік. За такого стану гумусового 

балансу стає найнижчою продуктивність чорноземів — урожайність озимої пшениці 

не перевищує 25 ц/га, цукрових буряків — 200—250, кукурудзи — 15—25 ц/га. У 

таких сівозмінах різко зростають витрати на покриття дефіциту гумусу й азоту в 

ґрунті за рахунок добрив. Зокрема, для забезпечення рівня продуктивності культур, 

що відповідає сівозмінам з бобовими травами, тут слід вносити на 1 га ріллі не 

менше 10 т гною у поєднанні з високими, на рівні 90—100 кг/га діючої речовини, 

нормами мінеральних добрив. 

Значення органічних добрив для підвищення бездефіцитного балансу 

гумусу. Внесення органічних добрив усіх видів, структура посівних площ у 

сівозміні, що враховує відтворення гумусу, і всі заходи, спрямовані на бережливе 

ставлення до грунтового гумусу та скорочення його непродуктивних втрат, — 

обов'язкові умови розширеного відтворення ґрунтової родючості і постійного 

підвищення продуктивності ріллі. 

Для поповнення кількості гумусу рослинних решток навіть у разі 

нагромадження їх до 4—5 т/га звичайно не вистачає. Внаслідок гуміфікації 

рослинних решток поповнення гумусу в грунті становитиме в кращому випадку 



лише 0,6 т/га. Таким чином, близько 0,4 т/га гумусу необхідно поповнювати за 

рахунок внесення органічних добрив. Для поповнення цієї кількості гумусу і 

підвищення родючості грунту необхідно вносити на 1 га площі сівозміни не менше 

як 9—10 т органічних добрив. У сівозмінах з більшим насиченням просапними 

культурами, особливо на легких піщаних і супіщаних ґрунтах, а також враховуючи 

втрати внаслідок ерозії ґрунту, норму внесення органічних добрив доцільно 

збільшувати. 

Свого часу систематичне застосування високих доз мінеральних добрив та 

інтенсивних технологій механічного обробітку стало причиною утворення у 

поверхневому шарі ґрунту високої концентрації поживних речовин, значного 

підвищення вмісту іонів водню та істотного зниження вмісту кальцію і магнію у 

вбирному комплексі чорнозему. За таких умов в багатьох випадках змінився 

притаманний чорноземам гуматний тип гуміфікації — він став гуматно-фульватним, 

за якого сформувався акумулятивно неповнорозвинений гумусовий профіль з 

ознаками деструктивного процесу гумусоутворення. 

Із втрачанням зі складу гумусу чорноземів гуматів кальцію спостерігається 

зниження вмісту у поверхневому шарі ґрунту агрономічно цінної структури, її 

водотривкості, збільшується здатність грунту до запливання і кіркоутворення. 

Високе насичення сівозмін кукурудзою та цукровими буряками створює 

труднощі у підтриманні зрівноваженого балансу азоту й гумусу, ускладнює водний 

режим ґрунту. 

Основою регулювання вмісту органічної речовини, гумусу, азоту в ґрунті є 

насамперед дотримання сівозмін з оптимальним співвідношенням зернових, 

просапних культур, багаторічних бобових трав і внесенням добрив. 

У разі, коли оптимальне співвідношення культур у сівозмінах порушується і 

збільшується частка культур, що створюють напружений баланс гумусу та азоту, 

основним фактором їх стабілізації стає внесення добрив, передусім органічних. 

Межі оптимального вмісту гумусу для того чи іншого типу ґрунту 

визначаються, перш за все, його гранулометричним складом — чим більше 

колоїдальна частина грунту, тим вищий буде рівень гумусу. Так, природний його 

рівень у дерново-підзолистих піщаних ґрунтах не перевищує 0,5—0,6 %, супіщаних 

— 1—1,2, темно-сірих і сірих лісових грунтах — 2,7, чорноземах південних — 3,7, а 

в чорноземах типових — 5,3 і звичайних — 6,2 % (Дегодюк Е. Г., Бацула О. О., 

1992). 

Звичайний стан, до якого слід прагнути, — це збереження вмісту гумусу або 

його нарощування на 10—15 %, що забезпечує реально існуюча система удобрення 

в сівозміні. Як свідчить 55-річний досвід Миронівського інституту пшениці ім. В. 

М. Ремесла УААН, за систематичного внесення добрив збільшення вмісту гумусу в 

ґрунті відбувалося в перші 10—15 років, потім протягом 40 років кількість його 

майже не змінювалася. 

На величину гуміфікації істотний вплив справляє поєднання органічних і 

мінеральних добрив. Під час внесення рослинних решток і мінеральних добрив у 

нормах, за яких співвідношення C:N перебуває в межах 20—25 (як у перепрілому 

гної), коефіцієнт гуміфікації органічних речовин сягає 25—30 %, що в 3—4 рази 

більше, ніж за гуміфікації одних рослинних решток. Показник C:N необхідно 

враховувати за складання систем удобрення як окремих культур, так і сівозмін.  



На величину гуміфікації органічних добрив істотно впливає норма їх внесення 

у ґрунт. Зі збільшенням норм внесення проти рекомендованих посилюється 

мінералізація органічної речовини за одночасного зниження інтенсивності 

гумусоутворення. 

Таким чином, основою регулювання інтенсивності колообігу речовин у 

землеробстві є агротехнічні заходи, спрямовані на збільшення надходження в ґрунт 

органічних речовин у вигляді кореневих і наземних решток та внесення органічних 

добрив з одночасним створенням найсприятливіших умов для їх гуміфікації. 

 

4. Баланс гумусу у грунті 
 

 

 

У ґрунтознавстві баланс гумусу визначають як різницю між кількістю його 

утворення у ґрунті і втрат за певний період. Він може бути трьох типів. 

1. Бездефіцитний — втрати гумусу поновлюються його новоутворенням. 

2. Позитивний (активний) — приріст кількості гумусу перевищує його 

втрати. 

3. Негативний (пасивний, дефіцитний) — втрати гумусу перевищують його 

новоутворення. 

Баланс гумусу у ґрунті, відповідно методиці ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН, слід розраховувати для умов сівозміни, 

господарства, району за формулою: 

Бг=
L
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L
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де БГ — середньорічний баланс гумусу у ґрунті на одному гектарі за ротацію 

сівозміни, т/га: 

П1 — сума новоутвореного гумусу у ґрунті за ротацію сівозміни за рахунок 

рослинних решток, т/га; 

П2 — кількість новоутвореного гумусу у ґрунті за ротацію сівозміни за 

рахунок органічних добрив, т/га; 

Р — загальна кількість гумусу, який мінералізується за ротацію сівозміни, 

т/га; 

L — тривалість ротації, років. 

Для розрахунку новоутвореного гумусу з рослинних решток і гною 

використовують коефіцієнти їх гуміфікації - частка вуглецю рослинних решток, 

що після їх трансформації надійшла до гумусу ґрунту.  

Практично у прибутковій статті враховується тільки поповнення 

вуглецю з рослинними рештками (пожнивно-кореневими) та органічними 

добривами. Другі джерела поповнення гумусу у ґрунті не враховуються. 

Для розрахунку кількості новоутвореного гумусу з рослинних решток (П1) 

користуються відповідники коефіцієнтами гуміфікації рослинних решток і гною у 

ґрунті. Ці коефіцієнти показують, яка кількість гумусу утворюється з рослинних 

решток, що розкладаються, та гною. Оскільки кількість рослинних решток не має 

прямої залежності від рівня урожаю, то для розрахунку використовують рівняння 

регресії, де х — кількість поверхневих рослинних решток, ц/га; z — кількість 

кореневих рослинних решток, ц/га; у — урожайність основної продукції культури, 

ц/га. 



Величина новоутвореного гумусу за ротацію сівозміни розраховується за 

формулою: 

П1 = Q1.К1 + Q2.К2 +............. + Qn.Кn , (2) 

де П1 − кількість новоутвореного гумусу за ротація сівозміни, т/га; 

Q1−Qn — кількість рослинних решток, які залишаються окремими 

сільськогосподарськими культурами, т/га; 

К1−Кn— коефіцієнти гуміфікації рослинних решток окремих культур 

сівозміни. 

При розрахунку балансу гумусу на еродованих ґрунтах вихід коренів під 

багаторічними травами рівняється третині їх виходу на рівних площах (х:3). 

Збільшення вмісту гумусу у ґрунті за ротацію сівозміни за рахунок 

використання гною (П2) встановлюється шляхом множення кількості сухої 

речовини гною внесеного у ґрунт за ротацію сівозміни на коефіцієнт його 

гуміфікації (К). Формула розрахунку має вигляд: 

П2 = Н · 0,25 ·К, 

де П2 − збільшення вмісту гумусу у ґрунті за рахунок внесення гною, т/га; 

Н − кількість внесеного гною за ротацію сівозміни, т/га; 

0,25 — коефіцієнт перерахунку на суху речовину: 
К −коефіцієнт гуміфікації гною. 
 
Якщо у формулі величину коефіцієнта гуміфікації сухої речовини з гною 

(0,23) помножити на величину коефіцієнта перерахунку гною на суху речовину 

(0,25), то вона прийме; слідуючий вигляд: 

П2 = Н · 0,25 · К = Н · 0,25 · 0,23 = Н · 0,058. 

Загальні витрати гумусу у ґрунті за ротацію сівозміни визначаються 

розмірами його мінералізації під окремими культурами. 

 

Визначення мінімальної норми органічних добрив на 1 га сівозмінної площі, 

яка забезпечує бездефіцитний баланс вмісту гумусу, проводиться за формулою: 

Нг=Н1+
058,0

Бг
,  

де Нг − мінімальна норма гною, яка забезпечує бездефіцитний баланс гумусу, т/га; 

Н1 − норма гною, яке використовувалась у сівозміні, т; 

Бг − баланс гумусу на 1 га сівозмінної площі, т/га; 

0,058 − кількість гумусу, яка утворюється з 1 т гною, т. 

Величина новоутвореного гумусу за ротацію сівозміни розраховується за 

формулою: 

П1 = Q1.К1 + Q2.К2 +............. + Qn.Кn , (2) 

де П1 − кількість новоутвореного гумусу за ротація сівозміни, т/га; 

Q1−Qn — кількість рослинних решток, які залишаються окремими 

сільськогосподарськими культурами, т/га; 

К1−Кn— коефіцієнти гуміфікації рослинних решток окремих культур 

сівозміни. 

При розрахунку балансу гумусу на еродованих ґрунтах вихід коренів під 

багаторічними травами рівняється третині їх виходу на рівних площах (х:3). 

Збільшення вмісту гумусу у ґрунті за ротацію сівозміни за рахунок 

використання гною (П2) встановлюється шляхом множення кількості сухої 



речовини гною внесеного у ґрунт за ротацію сівозміни на коефіцієнт його 

гуміфікації (К). Формула розрахунку має вигляд: 

П2 = Н · 0,25 ·К, 

де П2 − збільшення вмісту гумусу у ґрунті за рахунок внесення гною, т/га; 

Н − кількість внесеного гною за ротацію сівозміни, т/га; 

0,25 — коефіцієнт перерахунку на суху речовину: 
К −коефіцієнт гуміфікації гною. 
 
Якщо у формулі величину коефіцієнта гуміфікації сухої речовини з гною 

(0,23) помножити на величину коефіцієнта перерахунку гною на суху речовину 

(0,25), то вона прийме; слідуючий вигляд: 

П2 = Н · 0,25 · К = Н · 0,25 · 0,23 = Н · 0,058. 

 


