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ВСТУП 

 

У сучасних умовах розвитку сільського господарства України за 

масового впровадження у виробництво інтенсивних та енергозберігаючих  

технологій вирощування культурних рослин особливої актуальності 

набувають питання щодо науково обґрунтованих, раціональних та екологічно 

безпечних систем застосування добрив як визначального фактора 

формування врожайності рослин та повноти реалізації потенціалу 

продуктивності. 

У процесі інтенсивного зростання обсягів наукової та науково-

технічної інформації щодо окремих елементів технології вирощування 

сільськогосподарських культур, зокрема норм, способів, форм, 

співвідношень та періодичності внесення мінеральних і органічних добрив, 

та швидкого оновлення інформації з цих питань, особливого значення 

набуває завдання підготовки у вищих навчальних закладах 

висококваліфікованих конкурентноспроможних фахівців-професіоналів, 

здатних самостійно й творчо працювати, зокрема прогнозувати рівень 

врожайності певних культур на основі  урахування ґрунтово-кліматичних 

умов, реальних потреб рослин у живленні, економічної та екологічної 

ефективності, створювати індивідуальні системи удобрення з урахуванням 

специфіки господарства, критично оцінювати доцільність системи 

удобрення. 

Мета викладання дисципліни - надання знань, умінь, здатностей 

(компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності через 

формування у студентів поняття про особливості вибору науково 

обґрунтованої, раціональної, екологічно безпечної та економічно доцільної 

системи удобрення сільськогосподарських культур на основі комплексного 

підходу з урахуванням біології живлення рослин, показників кліматичних 

умов,  параметрів властивостей ґрунтів, властивостей добрив, рівня 

ресурсного забезпечення господарства для покращення родючості ґрунту, 

досягнення запланованої врожайності та якості продукції.  

Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів системного 

агрономічного мислення на основі теоретичних знань і практичних навичок 

щодо використання добрив у сівозмінах, визначення параметрів колообігу 

елементів живлення з врахуванням зон вирощування і специфіки різних 

культур та охорони довкілля, реальної оцінки частки впливу добрив на 

продуктивність культур, розуміння значення науково обґрунтованого 

внесення добрив для отримання запланованого рівня урожайності та якості 

продукції.  

У результаті вивчення дисциплін студент повинен знати: 

– кругообіг та баланс головних поживних речовин в землеробстві; 

– прийоми, строки, способи застосування добрив залежно від 

біологічних властивостей культур, властивостей ґрунту та кліматичних умов; 

– методи розрахунку норм та доз застосування добрив для 

отримання запланованого рівня урожайності культур; 



– нормативи витрат органічних та мінеральних добрив для 

сільськогосподарських культур; 

– ефективні системи удобрення в сівозмінах різної спеціалізації у 

основних ґрунтово-кліматичних зонах країни;  

–  шляхи хімізації сільського господарства та розвитку 

агрохімічного обслуговування. 

Уміти:  

− організовувати дослідження з визначення впливу системи 

удобрення на формування врожайності сільськогосподарських культур  та 

якість продукції в залежності від особливостей елементів технології 

вирощування культур, зокрема, сортів, сорто-підщепних комбінувань, 

зрошення тощо. 

−   розраховувати норми добрив і систему їх застосування для 

отримання запланованого врожаю польових, овочевих і плодових культур; 

− застосовувати добрива, хімічні меліоранти різними способами на 

підставі досліду їх використання з урахуванням біологічних особливостей 

культур, організаційно-господарських та економічних можливостей 

господарств різних форм власності;   

− складати баланс поживних речовин та розробити систему 

повного забезпечення посів польових, овочевих культур і садів мінеральним 

живленням та вологою; 

− аналізувати ефективність окремих видів та форм добрив при 

використанні їх під конкретні сільськогосподарські культури на конкретних 

типах ґрунтів; 

−  вміти застосовувати добрива сумісно з засобами захисту рослин;  

− аналізувати результати хімізації з урахуванням економічних та 

природоохоронних показників якості; 

− запобігати забрудненню біосфери у процесі використання 

добрив. 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студента є однією із важливих складових 

навчального процесу, яка безпосередньо впливає на рівень та глибину 

набутих знань та умінь. 

Метою самостійної роботи студента (СРС) є забезпечення засвоєння в 

повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, 

поглиблення та систематизації набутих теоретичних знань, а також 

опанування навичок роботи з навчальною та науково-методичною 

літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. 



СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час 

позаудиторної навчальної роботи та його творчого застосування в майбутній 

професійній діяльності. 

Розрізняють види самостійної та індивідуальної роботи (самостійна 

робота, яка забезпечує підготовку до аудиторних занять, поточного і 

семестрового контролю знань; пошуково-аналітична робота; науково-

дослідна робота; практика на підприємствах та в організаціях, участь в 

тренінгах) та форми (самостійне опрацювання або вивчення теоретичного 

матеріалу; виконання домашніх завдань; підготовка до контрольних робіт, 

тестів та інших форм поточного контролю; підготовка до семестрового 

контролю; написання рефератів; підготовка глосарію та презентацій Power 

Point; виконання курсової роботи тощо) самостійної роботи студента. 

Самостійна робота з дисципліни «Системи удобрення» передбачена 

навчальним планом підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

Баклавр спеціальностей 201 «Агрономія» (табл. 1). 

На позааудиторну роботу для вивчення дисципліни «Системи 

удобрення» виноситься опрацювання окремих проблем курсу, написання 

рефератів, підготовка до лабораторних занять, тестування, підсумкових 

модульних контролів, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань 

(підготовка доповідей на щорічну науково-практичну конференцію 

студентів, магістрантів та молодих вчених ТДАТУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 

ЕСТS – 3 
Нормативна 

Модулів – 2 

Змістових модулів – 2 

Курс Семестр 

4-й 8-й 

Вид занять Кількість годин 

Загальна кількість годин – 

90 

Лекції 18 

Лабораторні заняття 18 

Практичні 

заняття 
- 

Семінарські заняття - 



Тижневе навантаження: 

Аудиторних занять – 4 

Самостійна робота студента 

– 3.9 год. 

Самостійна робота 54 

Вид контролю: 

іспит 

 

Самостійна робота студентів спрямована на виконання відповідних 

завдань, зміст, обсяг і структура яких наведені у таблиці 2 . Під час 

виконання самостійної роботи студенти вивчають матеріали окремих тем 

шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють підготовку до 

лабораторних  занять та поточного контролю знань 

 

Таблиця 2 - Розподіл годин самостійної роботи студентів до ПМК 1-2 

№ з/п Види навчальної діяльності Обсяг часу, годин 

ПМК 1 

1 Підготовка до аудиторних занять 10 

2 Підготовка до контрольних заходів  10 

3 Опрацювання індивідуальної теми 

самостійної роботи  

10 

Всього   

ПМК 2 

1 Підготовка до аудиторних занять 8 

2 Підготовка до контрольних заходів  5 

3 Опрацювання індивідуальної теми 

самостійної роботи  

11 

Всього по ПМК 2 24 

2. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДО ПМК  

 

Самостійна робота виконується за темою: «Обґрунтувати 

особливості живлення заданої культури» 

 

Варіанти тем самостійної роботи   
(номер варіанту  -  порядковим номером студента згідно журналу 

відвідування занять): 

1. Обґрунтувати особливості живлення пшениці озимої  

2. Обґрунтувати особливості живлення озимого жита  

3. Обґрунтувати особливості живлення озимого ячменя 

4. Обґрунтувати особливості живлення ярого ячменя 

5. Обґрунтувати особливості живлення гірчиці 

6. Обґрунтувати особливості живлення проса 

7. Обґрунтувати особливості живлення  рицини 

8. Обґрунтувати особливості живлення ріпаку ярого 

9. Обґрунтувати особливості живлення ріпаку озимого 

10. Обґрунтувати особливості живлення гороху 

11. Обґрунтувати особливості живлення сої 



12. Обґрунтувати особливості живлення кукурудзи на зерно 

13. Обґрунтувати особливості живлення  люцерни 

14. Обґрунтувати особливості живлення картоплі 

15. Обґрунтувати особливості живлення цукрового буряку 

16. Обґрунтувати особливості живлення соняшнику 

17. Обґрунтувати особливості живлення сафлору 

18. Обґрунтувати особливості живлення сорго 

19. Обґрунтувати особливості живлення конюшини 

20. Обґрунтувати особливості живлення кормового буряку 

21. Обґрунтувати особливості живлення квасолі 

22. Обґрунтувати особливості живлення вівса 

23. Обґрунтувати особливості живлення нуту 

24. Обґрунтувати особливості живлення ярої пшениці 

25. Обґрунтувати особливості живлення коріандру 

26. Обґрунтувати особливості живлення льону 

27. Обґрунтувати особливості живлення тритикале 

28. Обґрунтувати особливості живлення кукурудзи на силос та 

зелений корм 

29. Обґрунтувати особливості живлення гречки 

30. Обґрунтувати особливості живлення рису 

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Розкриття теми самостійної роботи слід проводити за наступним 

планом: 

1. Визначити особливості поглинання заданою культурою поживних 

речовин за етапами росту, вказати критичні періоди щодо 

споживання певних елементів живлення. 

2.  Визначити особливості розвитку кореневої системи заданої 

культури та її поглинальної здатності. 

3. Тривалість вегетаційного періоду заданої культури в умовах Степу 

України та його вплив на поглинання елементів живлення. 

4. Вказати розмір біологічного та господарського виносу елементів 

живлення.  

5. Відношення заданої культури до реакції ґрунтового розчину, 

оптимальні значення рН. 

6. Відношення заданої культури до підвищеної концентрації солей у 

ґрунті та засолення. 

7. Відношення заданої культури до гранулометричного складу ґрунту 

8. Проаналізувати відгук культури на внесення мінеральних добрив в 

умовах Степової зони України. 

9. Проаналізувати доцільність внесення органічних добрив під задану 

культуру. 

 



1. Особливості поглинання сільськогосподарськими культурами 

поживних речовин за етапами росту.  
У житті рослин розрізняють два найбільш важливих періоду живлення,  

з якими слід рахуватися при використанні добрив. Перший, який отримав 

назву критичного, збігається з початковими фазами росту і розвитку 

більшості рослин. 

Велика вимогливість молодих рослин до умов мінерального живлення 

пояснюється високою напруженістю синтетичних процесів, що відбуваються 

в цей час в рослинному організмі, і одночасно слаборозвиненою кореневою 

системою. У цей період рослини чутливі як до нестачі, так і до надлишку 

елементів мінерального живлення. 

Під критичним розуміється такий період, коли при невеликому 

споживанні поживних елементів, недолік або відсутність будь-якого 

елементу живлення негативно позначається на рості рослин, а в кінцевому 

підсумку і на врожаї. Подальше забезпечення рослин цим поживним 

елементом не може повністю виправити становище, тобто підвищити 

урожай.  

По відношенню до фосфору критичний період у більшості рослин 

припадає на перші 15 днів після проростання. 

По відношенню до азоту - перші 15-30 днів.  

При різкому недоліку калію в перший період росту і розвитку рослин 

також сильно знижується врожай. Однак подальше внесення калійних добрив 

дозволяє значно підвищити урожай. Тому по відношенню до калію зазвичай 

критичний період не виділяють.  

У польових умовах критичний період щодо мінерального живлення 

зазвичай збігається з низькою активністю мікроорганізмів, що розкладають 

органічну речовину ґрунту. 

Це зазвичай проявляється ранньою весною при низькій 

мікробіологічної діяльності в грунті. У цей період у молодих рослин 

коренева система розвинена слабоі характеризується невисокою вбирною 

здатністю. Тому в перший період вегетаціі рослин системою добрив повинно 

бути передбачено внесення фосфорних добрив або азотно-фосфорних 

добрив.  

Під деякі калієлюбівні культури (цукровий і кормові буряки, картопля) 

при посіві вносяться три елементи живлення  (NРК). 

Другий період отримав назву періоду максимального споживання 

поживних речовин. У цей період рослини поглинають найбільшу кількість 

поживних елементів. Цей період характеризується максимальною 

інтенсивністю споживання поживних речовин рослинами. 

У ячменю найбільш інтенсивне споживання азоту, фосфору і калію 

відмічається у фазу виходу в трубку. У картоплі найбільш інтенсивне 

споживання азоту припадає на період інтенсивного бултбоутворення, а 

споживання фосфору і калію - на період від бутонізації до цвітіння. 

Період максимального споживання елементів живлення може бути 

тривалим, розтягнутим як у цукрових буряків, багаторічних трав і, навпаки, 



коротким, як у коноплі, ранніх сортів картоплі. Так, у озимих зернових 

період максимального поглинання елементів живлення триває від фази 

виходу в трубку до колосіння, у ярих зернових - від кущіння до колосіння, у 

льону - від початку бутонізації до кінця цвітіння. 

Регулювання циклу розвитку рослин на різних етапах: 

Кожна культура у індивідуальному рості від насіння до насіння 

проходить характерний тільки для неї цикл споживання поживних елементів, 

тому за допомогою добрив можливо та необхідно регулювати цей процес на 

різних етапах росту та розвитку рослин. 

Перший етап – проростання насіння-сходи – характеризуються  для 

всіх культур  відносно слабкою потребою в елементах живлення (останні 

повинні бути в легкозасвоюваній водорозчинній формі) - 5-20 кг/га діючої 

речовини. Але в цей період культури найбільш чутливі до нестачі , надлишку 

та підвищеної концентрації солей в ґрунтовому розчині. Культури ще не 

мають розвиненої кореневої системи та значні кореневі виділення, тому 

потребують невелику кількість макроелементів. 

Наприклад, водорозчинні солі азоту та калію, як правило, містяться у 

певних кількостях на глибині заробки насіння навіть в найбідніших грунтах, 

а водорозчинних солей фосфору навіть у родючих грунтах практично немає. 

Наприклад, під всі культури на всіх грунтах ефективним є внесення  

суперфосфату (10-15 кг/га д.р) в якості передпосівного удобрення.  

Другий етап – період інтенсивного росту та розвитку вегетативної 

маси – для більшості культур характеризується інтенсивним поглинанням, в 

першу чергу азоту, потім фосфору та калію, для калієфільних культур калій 

займає друге місце (соняшник,буряк, картопля, кукурудза).  

У цей період добрива повинні розміщуватися  у зоні активної кореневої 

системи рослин. Важливе значення має глибина загортання добрив. В цей 

період добрива вносять у вигляді кореневих і позакореневих підживлень.  

Мікродобрива застосовують для листкового підживлення,  азотні – як 

кореневі, так  і позакореневі, калійні – тільки як кореневі підживлення. 

Третій етап – період плодоношення або утворення репродуктивних 

органів – для більшості культур характеризується  загальним зниженням 

інтенсивності споживання елементів з одночасною зміною мінімумів : 

підвищується потреба у фосфорі та калії , а для калієфільних культур - в 

першу чергу в калії та знижується в азоті.  

В цей період відбувається інтенсивний перерозподіл поглинутих 

елементів: відтік їх від листя до насіння, плодів, коренеплодів. Поживні 

елементи добрив повинні бути в зоні активного поглинання кореневої 

системи. 

 Маючи однакові етапи росту і розвитку, сільськогосподарські культури 

суттєво відрізняються за довжиною цих етапів та всього вегетаційного 

періоду та, як наслідок, за  динамікою потреби  в поживних елементах. 

Особливості динаміки споживання поживних елементів 

У льону, риса та ярих зернових культур найбільш короткий період 

споживання, який закінчується к кінцю другого етапу росту. Рис та ярі 



зернові культури до 70-80% поживних елементів  потребують від кущення до 

цвітіння, причому на 3 етапі росту вони можуть втрачати частину раніше 

поглинутих елементів з опадом відмерлих нижніх листків.  

Відповідно для культур з коротким періодом споживання поживних 

елементів всі фосфорні, калійні та частина азотних добрив повинні бути 

внесені до посіву  або при посіві.  

Підживлення можливі тільки для частини азотних добрив з метою 

зменшення втрат азоту в зонах достатнього  або надлишкового зволоження 

або поліпшення якісних характеристик зерна, зокрема вмісту білку.   

Більшість культур -  картопля, буряк, кукурудза, озимі зернові, капуста, 

огірки, цибуля, морква мають розтягнутий  на три етапу період споживання 

поживних елементів, максимум споживання наступає на другому етапі. Для 

цих культур разом з допосівним та передпосівним періодами удобрення 

доцільні і підживлення найбільш рухомими формами добрив (азотні, калійні 

та мікроелементні). 

Є культури (томати) в яких споживання елементів розтягнуто до кінця 

вегетації, але максимум спостерігається на 3 етапі росту і розвитку. Для 

таких культур поруч з допосівним та припосівним удобренням обов’язково 

проводити підживлення. 

Сільськогосподарські культури при неоднаковій динаміці споживання 

поживних елементів поглинають їх в різних співвідношеннях. 

Наприклад, співвідношення N:Р2О5:К2О в господарських врожаях в 

середньому у зернових колосових культур складають 3:1:2,5; у корене- та 

бульбоплодів – 3:1:4, у зернобобових 4:1:2. таким чином, на одиницю 

фосфору різні культури споживають неоднакові кількості азоту та калію. 

Навіть для однієї і тієї ж культури (сорту) співвідношення елементів 

змінюється в часі, оскільки за фазами росту та розвитку  змінюються маса та 

елементний склад органів рослин. Це обумовлює зміни порядку мінімумів в 

різні етапи вегетації культур. 

Динаміка споживання поживних елементів залежить від скоростиглості 

сортів. 

Ранні (скороплідні) сорти культур характеризуються інтенсивним 

споживанням елементів (отримують добрива до та при посіві або посадці) у  

зв’язку з коротким періодом вегетації. Вони більш вимогливі до умов 

живлення в зазначені періоди. 

Середні та піздньостиглі сорти споживають елементи більш тривалий 

період вегетації і, зазвичай, у більших кількостях. 

Середні та піздньостиглі сорти удобрюють в декілька прийомів: до 

посіву, при посіві, та проводять 1-2 та більш підживлень. 

 

2. Особливості розвитку кореневої системи та її поглинальна 

здатність 

 

При розробці системи удобрення окремих сільськогосподарських 

культур поряд з особливостями споживання ними елементів живлення 



необхідно враховувати і інші біологічні особливості рослин: характер 

розвитку і засвоювати здатність кореневої системи, тривалість вегетаційного 

періоду, ставлення до концентрації ґрунтового розчину і т.д.  

Характер розвитку кореневої системи і її вбирна здатність. Основна 

маса коренів у більшості сільськогосподарських культур зосереджена у 

вологому шарі орного горизонту глибиною 5 см і нижче від поверхні грунту. 

Оптимальні умови живлення для рослин створюються, якщо добрива 

вносяться в найбільш вологий шар грунту - на глибину від 10 до 20 см, тобто 

в зону розміщення основної маси кореневої системи. При поверхневому 

розташуванні  добрива вони  розміщуються в поверхневих, швидко 

пересихаючих шарах грунту і погано використовуються рослинами. 

Особливо низький ефект від такого удобрення спостерігається в посушливі 

роки при недостатньому випаданні опадів. 

 Коренева система сільськогосподарських культур має різну здатність до 

засвоєння фосфору і калію. Високою здатністю кореневої системи до 

засвоєння по відношенню до фосфору характеризуються  люпин, гречка, 

гірчиця, горох, озима жито. Ці культури добре засвоюють фосфор з запасів 

грунту і важкорозчинних фосфатів, і тому вони менш відгукуються на 

внесення фосфорних добрив.  

При вмісті рухомих форм фосфору в ґрунті понад 110 мг / кг ґрунту 

гречка і люпин не  відгукуються на застосування фосфорних добрив. 

Добре засвоюють калій з запасів грунту люпин, гречка, цукровий та 

кормовий буряк, картопля, гірше - льон, конюшина, кукурудза.  

Під культури, що володіють слабкою засвоює здатністю, необхідно 

вносити елементи живлення за потребою і в легкодоступній формі. 

Біологічна потреба в поживних елементах різних культур залежить від 

різних властивостей засвоювати макро- та мікроелементи з важкодоступних 

сполук.  

Наприклад, бобові культури в симбіозі бульбочковими бактеріями 

засвоюють молекулярний азот атмосфери, забезпечуючи власні потреби 

мінімум на 50 % (зернобобові) максимум на 95% та більше  (люцерна). Крім 

того, вони в значній мірі покращують азотне живлення наступних за ними в 

сівозміні культур. 

Відмінності біологічних потреб культур (та сортів) в поживних 

елементах виявляються і в неоднакових властивостях рослин засвоювати 

поживні елементи з важкодоступних речовин. 

Відома здатність люпину, гречки, гірчиці та інших культур засвоювати 

фосфор з важкодоступних сполук та покращувати засвоєння фосфатів 

наступних в сівозмінах культур. 

 

3. Тривалість вегетаційного періоду 

  

Культури з короткім вегетаційним періодом (льон, ярі зернові та ін.), 

як і скоростиглі сорти, більш вимогливі до умов живлення, краще 

відгукуються на внесення добрив в легкодоступній формі.  



Культури з тривалим вегетаційним періодом (кукурудза, буряк, 

картопля, капуста та ін.), як і пізньостиглі сорти, менш вимогливі до умов 

живлення, але процес поглинання у них розтягнутий у часі. Вони довше і 

краще використовують елементи живлення з органічних добрив, запасів 

грунту і важкодоступних форм добрив. 

Сорти інтенсивного типу краще відгукуються на високий агрофон і, 

зокрема, на високі дози добрив, і погано ростуть, дають низький урожай за 

недостатнього мінерального живлення.  

 

4. Розмір біологічного та господарського виносу елементів 

живлення 

 

Для створення врожаю рослини споживають певний кількість 

поживних елементів в різних співвідношеннях. Це залежить від спадкової 

природи рослин, застосування добрив і умов зовнішнього середовища. 

Потреба сільськогосподарських культур в елементах живлення 

характеризується вмістом їх в рослинах. Вміст основних елементів живлення 

в деяких сільськогосподарських культурах представлено в таблиці 3 

Вміст азоту і зольних елементів в рослинах залежить від біологічних 

особливостей культури. Так, максимальне вміст азоту характерно для 

бобових культур, калію – для кормових коренеплодів, картоплі. Вміст азоту і 

фосфору вище в генеративних органах (основна продукція), вміст же калію, 

навпаки, більше в вегетативних органах (побічна продукція). 

 

Таблица 3  – Вміст основних елементів живлення в основної та 

побічної продукції сільськогосподарських культур, %  сухої речовини (за 

В.В. Лапа, В.Н. Босак, 2006) 
 

Культура N Р2О5 К2О СаО MgО 

Озимая пшениця      

зерно 1,31-2,74 0,76-0,96 0,39-0,60 0,02-0,07 0,15-0,23 

солома 0,27-0,93 0,12-0,34 1,05-3,19 0,14-0,25 0,06-0,13 

зелена маса 2,18-4,37 0,73-1,26 3,29-4,68 0,32-0,46 0,18-0,21 

Тритикале       

зерно 1,45-2,38 0,67-1,05 0,54-0,67 0,05-0,12 0,10-0,26 

солома 0,25-0,67 0,11-0,36 1,44-3,82 0,12-0,30 0,09-0,18 

зелена маса 2,15-4,58 0,60-1,35 3,51-6,34 0,34-0,75 0,18-0,27 

Озиме жито      

зерно 1,28-2, 12 0,43-1,01 0,30-0,43 0,05-0,10 0,08-0,20 

солома 0,25-0,45 0,24-0,38 1,56-2,36 0,10-0,16 0,08-0,11 

зелена маса 2,34-4,32 0,81-1,27 3,42-5,11 0,41-0,66 0,19-0,23 

Яря пшениця      

зерно 1,40-3,41 0,42-1,02 0,55-0,97 0,02-0,08 0,17-0,25 

солома 0,31-0,68 0,16-0,32 1,25-3,90 0,17-0,32 0,07-0,15 

зелена маса 2,24-4,51 0,74-1,21 3,31-5,04 0,38-0,67 0,19-0,26 

Ярий ячмінь      

зерно 1,14-2,51 0,55-1,03 0,58-0,83 0,06-0,16 0,20-0,46 

солома 0,25-0,79 0,10-0,32 1,64-3,59 0,17-0,62 0,10-0,32 



зелена маса 2,92-4,69 0,76-1,15 3,32-6,27 0,45-1,08 0,22-0,33 

Овес       

зерно 1, 09-2,23 0,50-1,04 0,31-0,83 0,06-0,18 0,17-0,24 

солома 0,21-0,92 0,26-0,72 1,94-3,45 0,24-0,48 0,09-0,19 

зелена маса 1,81-4,28 0,55-1,10 3,34-5,16 0,39-0,71 0,22-0,30 

Кукурудза       

зерно 1,80 0,57 0,37 0,12 0,20 

солома 0,75 0,30 1,64 0,40 0,14 

 

Просо      

зерно 1,77 0,72 0,26 0,05 0,23 

зеленая масса 2,05 0,65 3,66  0,27 0,54 

Горох       

зерно 4,50 1,00 1,25 0,09 0,13 

зеленая масса 0,65 0,20 0,45 0,35 0,14 

Соя (насіння) 5,80 1,04 1,26  0,17 0,25 

Картопля       

клубні 1,00-2,93  0,49-0,84 2,42-3,91 0,02-0,06 0,17-0,25 

гичка 0,90-2,14  0,25-0,39 0,53-7,88 2,12-4,01 0,48-0,72 

Льон-довгунець       

соломка 0,30-0,61 0,23-0,42 1,44-2,19 0,39-0,49 0,12-0,20 

насіння 3,15-4,33  1,71-2,01 1,29-1,43 0,22-0,32 0,58-0,66 

Соняшник      

насіння 2,61  1,39 0,96 0,20 0,51 

зелена маса 1,56  0,76 5,29 1,53 0,18 

Цукровий буряк      

коренеплоди 0,36-0,52  0,20-0,29 0,70-0,77 0,11-0,20 0,24-0,29 

гичка 1,16-2,53  0,41-0,65 3,12-5,08 0,54-0,67 0,48-0,58 

Ярий ріпак      

насіння 2,89-3,54  2,12-2,38 0,87-0,91 0,07-0,12 0,56-0,58 

солома 0,36-0,74  0,39-0,62 1,43-3,27 0,80-1,08 0,15-0,30 

зелена маса 1,51-2,81  0,35-0,57 3,34-5,71 0,74-1,22 0,33-0,72 

 

За вмістом в біомасі (зеленій масі) рослин макроелементів, що 

надходять головним чином з грунту, можна розташувати в наступний ряд по 

зменшенню: К ≥ N> Р> Са> Мg. 

Хімічний склад рослин непостійний протягом вегетації. У перші фази 

росту і розвитку поглинання елементів живлення культурою значно 

перевищує синтез органічних речовин в них, тому вміст елементів живлення 

в цей період вище, ніж в кінці вегетації. Крім того, рослини в другій половині 

вегетації втрачають деякі елементи, у першу чергу калій. Втрати елементів 

живлення пояснюються відмиранням і опаданням старого листя, а втрати 

калію - ще й вимиванням дощами з надземних органів. 

Відомості про елементний скла рослин мають і  практичне значення. За 

хімічним складом визначають забезпеченість рослин поживними речовинами 

(рослинна діагностика). Його використовують для розрахунку 

господарського виносу і доз добрив, а також для контролю за якістю 

рослинницької продукції. 



Слід відрізняти біологічний винос поживних елементів від 

господарського. 

Біологічний винос – це така кількість поживних речовин, яка 

споживається рослинами для створення біологічної маси врожаю (зерно, 

солома, пожнивно-кореневі залишки, в тому числі і поживні речовини, 

частково повернені у грунт). Він поділяється на господарських і остаточний. 

Господарський винос – частина поживних речовин,яка міститься в 

товарній продукції, що увозять з поля після збирання врожаю (зерно, солома, 

коренеплоди, гичка). 

Якщо нетоварну частину врожаю (солому, гичка) залишають на полі, то 

поживні речовини, що містяться в ньому, не враховують в господарському 

виносі. 

Остаточна частина виносу – поживні речовини, що залишаються на полі 

у вигляді пожнивно-кореневих залишків, втрат зерна, листя. А також деяка 

кількість елементів живлення, що перейшли з коренів рослин до грунту. 

Для практичного визначення оптимальних доз, співвідношення добрив 

під окремі культури в сівозмінах, як правило, використовують господарський 

винос (таблиця 4). По господарському виносу визначають витрати поживних 

елементів на одиницю основної продукції з відповідною кількістю побічної 

продукції.  

Кожна культура у індивідуальному рості від насіння до насіння 

проходить характерний тільки для неї цикл споживання поживних елементів, 

тому за допомогою добрив можливо та необхідно регулювати цей процес на 

різних етапах росту та розвитку рослин. 

 

Таблиця 4 - Винос поживних речовин, кг на 1 т основної продукції  

з урахуванням побічної 
 

Культура N Р2О5 К2О 

Озима пшениця 25,6 9,2 15,7 

Озиме жито 26,3 10,5 23,8 

Яра пшениця 31,7 10,3 19,0 

Ячмінь  23,6 10,0 19,2 

Овес  28,8 10,7 28,4 

Кукурудза на зерно 26,5 9,1 25,2 

Просо  27,1 8,2 30,4 

Гречка 44,4 17,6 66,7 

Горох  44,4 13,9 28,0 

Цукровий буряк  4,43 1,29 5,89 

Соняшник 41,3 18,7 99,2 

Коріандр 44,4 40,1 72,9 

Картопля 5,7 1,8 7,5 

Капуста  3,11 0,93 3,45 

Огірки  3,22 1,53 4,32 

Томати  2,92 0,85 3,85 

Кукурудза на силос 3,40 1,17 3,45 



Кормовий буряк 3,69 0,86 4,56 

Однорічні трави (сіно бобово-

злакове) 

22,9 5,8 20,9 

Однорічні трави злакові (сіно)  14,5 4,1 17,7 

Однорічні трави бобові (сіно)  33,5 4,9 11,4 

Однорічні трави в цілому (сіно) 33,5 6,4 19,2 

Багаторічні трави (сіно): 

Злакові 

Бобово-злакові 

Люцерна 

У цілому 

 

14,4 

19,6 

28,9 

24,9 

 

4,7 

5,0 

5,5 

5,4 

 

19,9 

19,4 

21,2 

20,4 

Багаторічні трави (зелений корм) 3,7 1,5 3,9 

 

 

5. Відношення рослин  до реакції ґрунтового розчину, 

оптимальні значення рН 

 

Значущість гранулометричного складу, перш за все визначається тим, що 

з ним  пов'язане багатство та бідність ґрунтів. Зазвичай чим легший 

гранулометричний склад, тим менше в ґрунтах гумусу і елементів живлення 

рослин. У міру зростання кількості мулястих часток збільшується і потенційна 

родючість. Проте вона залежить не тільки від багатства ґрунту, але і від його 

фізичного стану. Так, дуже важкі глинисті ґрунти хоча і можуть містити багато 

гумусу і елементів живлення, але знижують свою родючість із-за погіршення 

фізичних властивостей. Це характерно для ґрунтів чорноземної смуги і долин 

річок, сірих і бурих лісових ґрунтів, каштанових ґрунтів сухих степів. 

Негативний вплив високого вмісту глинистих часток в ґрунтах може бути 

компенсовано їх доброю оструктуреністю. Такі властивості типові для 

чорноземів, що мають добру структуру за глинистого складу, для сіроземів, що 

мають карбонатну мікроагрегованість, для червоних і жовтих ґрунтів із 

залізистою псевдопіщаною агрегованістю. 

Істотну роль відіграє гранулометричний склад у теплових властивостях 

ґрунтів: легкі ґрунти вважаються «теплішими», тобто швидше відтають і 

прогріваються, важкі ґрунти відносять до «холодних». Гранулометричний склад 

ґрунтів часто визначає ландшафт великих територій у різних природних зонах 

землі: глинисті такири і піщані бархани в пустелях, соснові бори на пісках 

тайгового поясу і так далі. 

З екологічної точки зору гранулометричний склад у великій мірі 

забезпечує окрім теплових властивостей також накопичення вологи у ґрунтовій 

товщі та оптимальний вміст повітря, що є фізіологічно необхідним для росту та 

розвитку кореневих систем рослин. Чим вищий гранулометричний показник 

структурності, тим більшу потенційну здатність до оструктурення має ґрунт. А 

добре оструктурений ґрунт забезпечує оптимальне співвідношення в ньому 

вміст води і повітря.  



Рослини неоднаково реагують на гранулометричний склад ґрунту. Маючи 

значні можливості до адаптації, для кожної групи культур існує певний 

оптимум (табл. 5), який слід враховувати при розробці заходів раціонального 

використання земель. 

 

Таблиця  5 -  Відношення рослин до гранулометричного складу ґрунту  

(за В.Ф. Вальковим) 

 

Ґрунт за гранулометричним складом 

Піщаний та 

супіщаний 

Легко- і 

середньо-

суглинковий 

Структурний 

важкосуглинковий 

та глинистий 

Слабооструктурений 

та змитий 

важкосуглинковий 

і глинистий 

Жито 

Картопля 

Люпин 

Еспарцет 

піщаний 

Люцерна 

жовта 

Серадела 

Кавуни 

Дині 

Гарбузи 

Черешня 

Пшениця 

озима 

Овес 

Просо 

Жито 

Гречка 

Ячмінь 

Льон 

Квасоля 

Горох 

Картопля 

Конюшина 

Цукровий 

буряк 

Черешня 

Яблуня 

Груша 

Пшениця яра 

Ячмінь 

Кукурудза 

Сорго 

Соя 

Соняшник 

Цукровий буряк 

Коноплі 

Вика 

Квасоля 

Слива 

Абрикос 

Вишня 

Рис 

Кукурудза 

Люцерна синьогібридна 

Слива 

Вишня 

Буркун білий 

Буркун жовтий 

Ялина 

Дуб 

Дика яблуня 

Дика груша 

 

Картопля і жито відносно непогано родять на суглинкових ґрунтах, але 

найвища врожайність цих культур спостерігається на супіщаних і 

легкосуглинкових різновидах. Найкращий розвиток і найвища продуктивність 

озимої пшениці, ячменю, вівса і цукрових буряків відмічена на легко-, середньо- і 

важкосуглинкових ґрунтах, а льону – на легко- і середньосуглинкових. Є ціла 

група рослин-псамофітів, що віддають перевагу піщаним місцям зростання. 

Багато рослин, такі як кукурудза, слива, вишня, ялина, дуб та інші, не виносять 

піщаних ґрунтів. Кукурудза і соняшник краще ростуть на важкосуглинкових і 

глинистих ґрунтах. Люпин, еспарцет піщаний, середела і люцерна жовта добре 

почувають себе на піщаних і супіщаних ґрунтах, конюшина – на суглинкових, а 

посіви люцерни синьогібридної, буркуна білого і жовтого краще вдаються на 

важкосуглинкових і глинистих.  

Особливо необхідно враховувати гранулометричний склад ґрунтів при 

виборі ділянок під багаторічні насадження, оскільки помилки, допущені при 



закладанні садів і виноградників, виявляються занадто пізно із додатковими 

затратами засобів і праці. 

За різних ґрунтово-кліматичних умов сади реагують на 

гранулометричний склад ґрунтів неоднаково. Так, легкі і важкі ґрунти з 

промивним водним режимом більшою мірою несприятливі для садів, ніж 

аналогічні ґрунти в умовах періодично промивного водного режиму 

чорноземної зони. Залежність рівня родючості від гранулометричного складу 

визначається кривою з найбільшим піком в межах суглинкових ґрунтів. 

Родючість продуктивності саду знижується у бік полегшення і поважчання 

гранулометричного складу. Оптимальний вміст фізичної глини коливається в 

широких межах 30–65%. Проф. В.Ф. Вальковим були розроблені умови для 

плодових культур залежно від гранулометричного складу, зон зволоження та 

ґрунтів (табл. 6). 

Окрім дрібнозему ґрунту, тобто механічних елементів  дрібніше  

1 мм деякі ґрунти містять різного розміру уламковий матеріал так званий 

скелет. Скелетні ґрунти представлені зональними неповно розвинутими 

підтипами чорноземів, сірих і бурих лісових, коричневих ґрунтів, жовтоземів і 

ін. 

 

Таблиця  6 -  Гранулометричний склад ґрунтів та їх придатність під плодові 

насадження ( за В.Ф. Вальковим) 

 

Грануло-

метричний 

склад ґрунту 

Зони зволоження, ґрунти 

надлишкового 

- дерново-

підзолисті 

достатнього - сірі 

лісові, чорноземи 

опідзолені, вилугувані, 

типові 

недостатньог

о - чорноземи 

звичайні 

посушлива - 

чорноземи 

південні, 

каштанові 

Піщаний 

Малопридатні 

внаслідок 

бідності 

ґрунтів 

Малопридатні на 

півночі. 3 успіхом 

використовуються на 

півночі під черешню, 

для інших плодових - 

незадовільні 

Задовільні 

Задовільні, а 

інколи навіть 

кращі в даній 

зоні 

Супіщаний 

Можуть бути 

використані 

під сади.  

Добрі під 

черешню 

Задовільні Добрі 
Задовільні  

і добрі 

Легкосуг-

линковий 

Цілком 

задовільні 
Добрі Добрі 

Задовільні, 

інколи не-

задовільні 

внаслідок 

глибинного 

засолення 



Середньо-

суглинковий 
Задовільні 

Добрі за умов 

достатньої 

оструктуреності ґрунту 

Добрі і 

задовільні 

Не завжди 

задовільні 

внаслідок 

глибинного 

засолення 

Важко-

суглинковий 

Не зовсім 

задовільні при 

застої води і 

несприятливи

х фізичних 

властивостях 

Задовільні, інколи 

незадовільні при 

ущільненні 

ілювіального горизонту 

Задовільні, 

інколи 

незадовільні 

внаслідок 

глибинного 

засолення 

Не зовсім 

задовільні 

внаслідок 

глибинного 

засолення 

Глинистий 

Незадовільні 

внаслідок 

застою води і 

незадовільних 

фізичних 

властивостей 

Частина незадовільних 

внаслідок незадовільних 

фізичних властивостей. 

На схилах, за винятком 

черешні, 

використовуються 

успішно 

Задовільні, 

часто не 

зовсім 

задовільні 

внаслідок гли-

бинного 

засолення 

Незадовільні 

внаслідок 

глибинного 

засолення 

 

6. Відношення сільськогосподарських культур до підвищеної 

концентрації солей у ґрунті та засолення. 

Засолення грунту – це процес нагромадження у верхніх шарах ґрунту 

надлишку шкідливих для організмів легкорозчинних солей.  

При наявності в ґрунтовому профілі легкорозчинних солей у 

концентрації 0,2–0,3%, ґрунти відносять до засолених. Це солончаки, солонці 

та різні за ступенем солончакуватості ґрунти. 

Засолення ґрунтів належить до абіотичних факторів, що чинять 

істотний несприятливий вплив на рослини. За даними ФАО  приблизно 22% 

земель, які перебувають в сільськогосподарському користуванні, є 

засоленими, і щороку їх площі збільшуються через застосування зрошення і 

добрив, а також внаслідок глобального посилення аридності клімату. 

Унаслідок специфіки умов ґрунтоутворення засолені грунти мають 

значне поширення на півдні України. 

Підвищення концентрації солей у ґрунтовому розчині пригнічує 

життєві функції рослин ще до того, як іони надходять в рослини. Це 

пов’язане зі зниженням осмотичного потенціалу розчину і зменшенням 

доступності води (осмотичний компонент у дії засолення). Другий 

(токсичний) компонент пов'язаний з проникненням солей у цитоплазму 

клітин.  

Токсичний вплив іонів натрію пов’язують передусім з тим, що вони 

конкурують з іонами калію, які необхідні для фотосинтезу, синтезу білка та 

інших ключових процесів життєдіяльності рослин. Підвищений вміст іонів 

хлору також чинить токсичну дію. Тому природно, що ефекти засолення 

вивчаються переважно на прикладі дії на рослини хлориду натрію. 

Токсична дія солей на рослини помітна не одразу. Однак рано чи пізно 

токсичність іонів виявляється у вигляді некротичних плям. 



Причиною їх появи є перевищення ємності вакуолі для токсичних 

іонів, їх накопичення в цитоплазмі і хлоропластах і зниження концентрації 

іонів калію, необхідного для підтримання синтезу білка і фотосинтезу. Через 

це можливий розвиток різноманітних вторинних пошкоджень. Зокрема, 

внаслідок порушення фотосинтезу відбувається утворення активних форм 

кисню, що призводить до порушення цілісності мембран, структури 

хлоропластів, руйнування хлорофілу.  

За реакцією на засолення ґрунту рослини поділяють на кілька груп. 

Глікофіти – це рослини незасолених ґрунтів, неадаптовані до 

підвищеної концентрації солей у ґрунтах. 

Галофіти – рослини засолених місцезростань, що мають здатність 

пристосовуватися в процесі онтогенезу до високої концентрації солей. 

Залежно від механізму пристосування галофітів поділяють на три підгрупи: 

а) евгалофіти – рослини, що накопичують у клітинах велику кількість 

солей без шкоди для свого росту розвитку. Зазвичай вони відрізняються 

м'ясистими стеблами і диспаш. Клітини рослин цієї підгрупи 

характеризуються високою концентрацією солей (до 7% солей у клітинному 

соку) і тому можуть поглинати воду з висококонцентрованого ґрунтового 

розчину; 

б) криптогалофіти, або солевидільні галофіти. Вони відрізняються тим, 

що солі поглинаються коренями, але не накопичуються у клітинному соці, а 

виділяються через спеціальні клітини на листках і стеблах. Внаслідок цього 

листки цих рослин зазвичай вкриті суцільним шаром солей. Рослини 

зазначеної групи характеризуються значною інтенсивністю фотосинтезу, що 

створює в них високу концентрацію клітинного соку. Ця особливість 

дозволяє їм поглинати воду із засолених ґрунтів; 

в) глікогалофіти, які відрізняються тим, що цитоплазма клітин їхніх 

коренів малопроникнена для солей, тому вони не надходять у рослину. 

Висока осмотична концентрація в клітинах рослин цієї групи створюється за 

рахунок інтенсивного фотосинтезу і накопичення розчинних вуглеводів. 

В усіх галофітів тією чи іншою мірою виражені адаптаційні 

особливості фізіологічних і біохімічних процесів. Зокрема, у них має місце 

накопичення так званих захисних речовин, які роблять клітини більш 

стійкими до дії підвищеної концентрації солей. При засоленні починають 

експресируватися гени, що кодують ферменти синтезу проліну і бетаїну, 

ферменти CAM-шляху вуглецевого метаболізму, ферменти синтезу лігніну, а 

також кодуючі LEA -білки, аквапоріни, різні АТФази і протеази. 

Абсолютна більшість культурних рослин належатьдо глікофітів, і тому 

при їхньому вирощуванні на засолених ґрунтах використовують особливі 

агротехнічні прийоми. 

Рослини на ранніх фазах росту потребують менш високої концентрації 

солей. 

У дорослому стані рослини можуть добре розвиватися при 

концентрації у 2-2,5 рази вище, ніж в молодому віці. 



Наприклад, за солестійкістю овочеві культри можна розділити на три 

групи: 

1. Соленестійкі - морква, огірок, редис, розсада всіх культур: засолення 

помітно знижує врожай, сильно гальмує ріст або гине при засоленні 0,1-0,4%.  

2. Середньосолестійкі - томат, брюква, репа, капуста, які витримують 

засолення до 0,4-0,6%.; 

3. Високосолестійкі - буряк, баклажан, гарбуз, кавун, селера, які 

переносять засолення до 1%. 

Більшість овочевих культур краще розвиваються за нейтральної та 

слабокислої.  

Найбільш чутливі до кислої реакції розчину і практично потребують 

нейтральної реакції - лук, шпинат, квасоля, салат, огірки, часник. Добре 

розвиваються на слабо кислої реакції (рН-6,0) – столовий буряк, морква,  

горох, боби. Порівняно добре розвиваються за значної кислотності грунту 

(рН-4,0-5,0)- білокачанна капуста, кольорова капуста, редис, томат.  

Це потребує врахування при внесені добрив, які в більшості випадків 

підкисляють грунт. 

7-8. Відгук рослин та доцільність внесення мінеральних та 

органічних добрив в умовах Степової зони України 

 

Мінеральні добрива  - найбільш дієвий і ефективний засіб підвищення 

урожайності сільськогосподарських культур. Але їх виробництво базується 

значною мірою на імпортній сировині (апатити, природний газ), на 

використанні складних технологій, тому реальна вартість добрив висока, а 

відпускні ціни іноді перевищують можливий економічних ефект від їх 

застосування.  

Тому у сучасних складних економічних умовах при існуванні значного 

диспаритету цін на с/г продукцію використання добрив може 

виправдовуватися лише реальним економічним ефектом. 

Нині необхідно повністю змінити концепцію застосування добрив, яка 

панувала у с/г протягом багатьох років і практично зводилася до думки, що 

«кашу маслом не зіпсуєш). 

Агрохімічна наука розробила науково обґрунтовані рекомендації по 

застосуванню добрив на найпоширеніших типах ґрунтів, встановлені 

оптимальні дози та  елементів живлення, розроблені ефективні строки та 

способи внесення добрив. 

Важлива частина цих рекомендацій – рослинна і ґрунтова діагностика 

потреби культур в елементах живлення залежно від типу ґрунту та рівня 

забезпеченості поживними речовинами. 

Застосування цих рекомендацій дає змогу оптимізувати дози внесення 

добрив,забезпечити високі коефіцієнти використання поживних речовин, 

високу окупність добрив приростами урожаю. 

 

 

 



Сучасна концепція застосування добрив: 

1. Мінеральні і органічні добрива використовуються тільки під 

пріоритетні культури, які забезпечують їх агрономічну та економічну 

ефективність. 

2. Дози добрив оптимізуються залежно від агрохімічних показників 

ґрунтів (від рівня забезпеченості рухомими речовинами по відповідних фазах 

вегетації с/г культур) 

3. Добрива в грунт вносять найефективнішими способом, переважно 

для локального (рядкового) внесення, що забезпечує найвищу окупність 

одиниці д.р. урожаєм. 

4. Дози, строки і способи удобрення оптимізують залежно від рівня 

удобреності попередників (насамперед від строків та норм внесення 

органічних добрив у сівозміні) 

5. в першу чергу добрива вносять на меліорованих землях 

(осушених, зрошуваних, вапнованих і гіпсованих) 

6. найвища ефективність добрив за високого рівня агротехніки.  

7. застосування сидерації та біопрепаратів 

Велике розмаїття ґрунтово-кліматичних умов у нашій країні зумовило 

різну ефективність добрив. Наведено загальні принципи: 

1. Прибавка від мінеральних добрив зменшується з заходу на схід та 

з півночі на південь; 

2.  Ефективність добрив залежить від типу ґрунту і кількості опадів. 

На дерново-підзолистих, сірих лісових та вилугуваних чорноземах 

проявляється висока дія азотних добрив. На чорноземних ґрунтах відносно 

посилюється дія фосфорних добрив, на легких грунтах - калійних. На 

звичайних та південних чорноземах, а також каштанових ґрунтах 

ефективність добрив знижується унаслідок посушливих умов. 

3. Абсолютні врожаї с/г культур збільшуються із півночі на південь 

та знаходяться у прямій залежності від рухомого фосфору у грунті. 

ефективність фосфорних добрив у свою чергу знижується по мірі підвищення 

у ґрунті вмісту рухомих фосфатів. 

4. Ефективність органічних добрив зменшується по мірі зниження 

кількості опадів із півночі на південь та із заходу на схід.. 

5. Тривалість дії органічних добрив на ґрунтах важкого гран складу 

– 3-4 роки, легкого - 1-2 роки. 

6. Ефективність дії підвищується при зрошенні 

7. Ефективність добрив підвищується при застосуванні 

меліоративних заходів (гіпсування, вапнування). (приклад: на солонцях – 

гіпсування) 

8. при застосуванні добрив слід враховувати в який бік вони можуть 

здвинути реакцію ґрунтового розчину (приклад: на кислих ґрунтах слід 

застосовувати фізіологічно лужні добрива, на дерново-підзолистих ґрунтах з 

реакцією рНKCl 5,7 кальцієва селітра, оскільки аміачна і сечовина – 

фізіологічно кислі)  

Пріоритет культур при застосування добрив: 



1. Підстилковий гній найкраще вносити під просапні культури з 

тривалим вегетаційним періодом, зернові культури краще реагують на 

післядію гною. На ґрунтах з низькою природною родючістю доцільне 

внесення середніх норм органічних добрив і під зернові та льон. 

2. Оптимальний час внесення гною, компостів на всіх ґрунтах, крім 

Полісся, - восени під зяб. На Поліссі немає різниці, але восени організаційні і 

економічні переваги. 

3. Норми підстилкового гною та інших органічних добрив 

встановлюють з урахуванням природно-кліматичних умов і удобрювальних 

культур: на Поліссі під просапні культури вносять 30-60 т/га (цб - 40-50, карт 

– 50-60, кукурудза – 30-40, зернові  - 20-30 т/га), ЛС – під просапні 40-50 т/га, 

в районах недостатнього зволоження – 20-35, під зернові – 20-25, еродовані 

ґрунти – 40-60 т/га, в Степу – на богарних землях під зернові колосові 20-25 

т/га, під просапні – 30-40 т/га, на зрошуваних – під просапні 60-80 т/га. 

4. Висока ефективність післядії органічних добрив під зернові культури 

дозволяє мати подвійну вигоду – підвищити урожай просапних, зекономити 

добрива, отримати високий урожай зернових. 

4. На Поліссі висока ефективність мінеральних добрив майже під усі 

культури, особливо під цукрові буряки, картоплю, горох, кукурудзу молочно-

воскової стиглості. 

5. У ЛС мінеральні добрива насамперед потрібно вносити під цукрові 

буряки, озиму пшеницю, кукурудзу МВС. Низька окупність добрив – 

кукурудза на зерно, горох, просо, гречка, соняшник та багаторічні трави. 

6. У Степу пріоритет мінеральних добрив – цукрові буряки, рис, озима 

пшениця,  ячмінь. Під іншими культурами особливо під кукурудзою МВС та 

горохом – низька. 

Наведемо приклади серед овочевих культур. На органічні добрива 

найбільш відгукуються огірок, капуста,  гарбуз, кабачок, патисон, картопля 

та багаторічні овочеві рослини. 

Вид органічних добрив також залежить від ряду факторів, зокрема 

строку достигання. 

Наприклад, під капусту пізніх сортів можна використовувати свіжий 

або напівперепрілий гній або перегній. Крім того, капуста дуже сильно 

відгукується на внесення мінеральних добрив, без яких неможливо отримати 

високий урожай неможливо. 

Можливе використання органічних добрив і під томати, який має 

тривалий вегетаційний період. Томат найбільш відгукується на фосфор на 

всіх типах грунтів, ефективне також внесення азоту, а на піщаних і 

супіщаних грунтах, а також грунтах з низькою родючістю -  калію 

Моркву, столовий буряк та лук звичайно розміщують в сівозміні на 

другий рік після внесення органіки. По гною ці культури сильно вегетують, 

погано визрівають та зберігаються. Із мінеральних добрив - морква, буряк і 

лук найбільше відгукуються на калійні. 

 

 



Робота повинна бути оформлена на аркушах білого паперу формату А4 

(210х297), залишаючи поля  ліве – 25мм, праве – 10мм, верхнє та нижнє – по 

20мм, за допомогою комп’ютера у текстовому редакторі WORD, розмір 

шрифту 14 з міжрядковим інтервалом 1,5 пунктів. Вирівнювання тексту в 

абзацах – по ширині. 

Нумерація сторінок подається арабськими цифрами. Першою 

сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок, але на ньому номер сторінки не ставлять, на наступних 

сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки. 

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після 

тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і 

таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної 

нумерації сторінок.  Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують 

послідовно. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують 

під ілюстрацією. 

Таблиці нумерують послідовно. В правому верхньому куті над 

заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера.  

Посилання на підписи оформлюються у вигляді виразу у круглих 

дужках (рис.1). 

Приклад оформлення титульного аркуша роботи наведено у Додатку А. 
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Рибак. –  К.: Цент учбової літератури, 2007. – 336 с. 
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сельскохозяйственные культуры в севообороте : учебное пособие. – М., 1981. 
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14. Дерюгин И.П. Агрохимические основы системы удобрения 

овощных и плодовых культур / И.П. Дерюгин, А.Н. Кулюкин : [учеб. и учеб. 

пособия для студ. высш. уч. завед.]. – М.: Агропромиздат, 1988. – 270 с.  

Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії / За ред. В.П. Гудзя. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 408 с. 

15. Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії / За ред. 

В.П. Гудзя. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 408 с. 

16. Кулаковская Т.Н. Оптимизация агрохимической системы 

почвенного питания растений / Т.Н. Кулаковская. – М.: Агропромиздат, 1990. 
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20. Лісовал А. П. Методи агрохімічних досліджень / А.П. Лісовал. – К.: 

НАУ, 2001. – 244 с. 

22. Смирнов П.М. Агрохимия : [учеб. и учеб. пособия для студ. высш. 

уч. завед.] / П.М. Смирнов, Э.А.  Муравин. – М.: Агропромиздат, 1991. – 288 

с. 

23. Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення / За ред. Д. 

Мельничука, Дж. Гофман, М. Городнього. – К.: Арістей, 2004. – 488 с. 



 

5. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДО ПМК 2 

 

ЗАВДАННЯ № 1  
для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га Запланований врожай, ц/га 

1 Однорічні трави 400 100 

2 Капуста рання 200 200 

3 Огірки 50 90 

4 Помідори 50 220 

5 Цибуля ріпчаста 100 80 

6 Буряк столовий 200 200 

7 Капуста пізня 400 160 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, 

% від 

ЄКО 

Nлегкогідр., мг/кг мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

2,9 7,48 4,6 95 110 145 1,23 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 150 
Вівці 100 
Свині  
Кури 300 
Качки 100 
Гуси  

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 
___________________________________________  ________________________    

Дата видачі завдання_____________________ 
            

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 2  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Соя 50 20 

2 Озима пшениця 200 30 

3 Цукровий буряк 100 500 

4 Яра пшениця 150 30 

5 Соняшник 100 20 

6 Картопля 100 120 

7 Кукурудза на силос 100 400 

8 Ярий ячмінь 100 30 

 

          Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, 

% від 

ЄКО 

Nлегкогідр., мг/кг мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

3,6 6,89 1,3 115 95 130 1,13 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 200 
Вівці - 
Свині 300 
Кури 1000 
Качки  
Гуси  

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 3  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Чорний пар 50 300 

2 Озима пшениця 50 100 

3 Капуста рання 100 200 

4 Огірки 120 90 

5 Помідори 50 220 

6 Цибуля ріпчаста 50 80 

7 Буряк столовий 150 200 

8 Капуста пізня 100 160 

 

          Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, 

% від 

ЄКО 

Nлегкогідр., мг/кг мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

2,6 8,0 9,3 90 75 100 1,33 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 50 
Вівці 150 
Свині 100 
Кури - 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 4  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Пар чорний 50  

2 Озима пшениця 100 26 

3 Цукровий буряк 100 250 

4 Кукурудза на зерно 50 45 

5 Ячмінь підсівом 

гороху 
50 30 

6 Просо 150 25 

7 Віко-вівсяна суміш 100 100 

8 Озима пшениця 50 40 

9 Соняшник 50 35 

           

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, 

% від 

ЄКО 

Nлегкогідр., мг/кг мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

4,5 8,2 12,0 130 105 155 1,25 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 250 
Вівці - 
Свині - 
Кури - 
Качки 1500 
Гуси - 

 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 5  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Однорічні трави на 

зелений корм 

100 
150 

2 Озиме жито 100 26 

3 Картопля  50 120 

4 Ячмінь  50 31 

5 Кукурудза на зерно 50 90 

6 Яра пшениця 50 41 

7 Овес  100 26 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, 

% від 

ЄКО 

Nлегкогідр., мг/кг мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

4,5 7,05 2,2 125 90 100 1,15 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ - 
Вівці - 
Свині 300 
Кури 2000 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 6  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Картопля рання 100 200 

2 Багаторічні трави 

першого року 

100 
50 

3 Те саме другого року 100 50 

4 Огірок  100 300 

5 Томати  100 300 

6 Капуста білокачанна 100 650 

7 Огірок  100 200 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, 

% від 

ЄКО 

Nлегкогідр., мг/кг мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

3,6 6,85 1,2 110 85 120 1,05 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 600 
Вівці - 
Свині - 
Кури - 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 7  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Чорний пар 100  

2 Пшениця озима 100 50 

3 Ячмінь 100 35 

4 Горох  100 30 

5 Цукровий буряк  100 40 

6 Кукурудза на зерно  100 50 

7 Соняшник 100 25 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, 

% від 

ЄКО 

Nлегкогідр., мг/кг мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

2,7 7,95 10,3 95 110 150 1,40 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ - 
Вівці - 
Свині 1000 
Кури - 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 8  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Чорний пар 150  

2 Пшениця озима 100 49 

3 Буряки цукрові 100 500 

4 Кукурудза на силос 50 400 

5 Ячмінь ярий 150 46 

6 Еспарцет  100 50 

7 Кукурудза на зерно 50 50 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, 

% від 

ЄКО 

Nлегкогідр., мг/кг мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

4,15 7,65 10,5 120 105 165 1,29 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ - 
Вівці 500 
Свині 500 
Кури - 
Качки - 
Гуси 300 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 9  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Пар чорний 50  

2 Озима  пшениця 50 40 

3 Кукурудза на зерно 50 50 

4 Озимий ячмінь 50 35 

5 Кукурудза на силос 50 100 

6 Горох на зерно 50 30 

7 Соняшник 50 35 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, 

% від 

ЄКО 

Nлегкогідр., мг/кг мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

4,0 7,25 4,5 135 125 160 1,10 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 200 
Вівці 50 
Свині 150 
Кури 100 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 10  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Чорний пар 250  

2 Пшениця озима 250 45 

3 Ячмінь 125 39 

4 Кукурудза на зерно  250 54 

5 Горох 125 52 

6 Кукурудза на силос 250 300 

7 Соняшник 250 60 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, 

% від 

ЄКО 

Nлегкогідр., мг/кг мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

2,3 8,15 13,2 95 112 110 1,35 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 80 
Вівці 50 
Свині - 
Кури - 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 11  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Конюшина  100 45 

2 Озима пшениця  100 45 

3 Цукрові буряки 200 350 

4 Кукурудза на зерно 100 45 

5 Горох 100 52 

6 Кукурудза на силос 150 400 

7 Озима пшениця  200 61 

8 Цукрові буряки 50 350 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, 

% від 

ЄКО 

Nлегкогідр., мг/кг мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

3,95 7,35 2,8 95 85 95 1,15 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 50 
Вівці 50 
Свині 50 
Кури 500 
Качки 500 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 12  
 

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Конюшина (сіно) 250 100 

2 Озима пшениця  250 50 

3 Цукровий буряк 250 200 

4 Горох 250 30 

5 Озима пшениця 250 50 

6 Кукурудза на зерно 250 60 

7 Кукурудза на силос 250 250 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, 

% від 

ЄКО 

Nлегкогідр., мг/кг мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

3,25 7,77 6,2 90 135 125 1,3 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 150 
Вівці - 
Свині 600 
Кури - 
Качки - 
Гуси 500 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 13  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Конюшина  100 60 

2 Озима пшениця  150 55 

3 Кукурудза на зерно 200 65 

4 Горох 200 30 

5 Кукурудза на силос 150 450 

6 Озима пшениця 50 50 

7 Цукровий буряк 150 450 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, % 

від ЄКО 

Nлегкогідр., 

мг/кг 

мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

3,25 7,77 6,2 90 135 125 1,3 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 150 
Вівці - 
Свині 600 
Кури - 
Качки - 
Гуси 500 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 14  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Чорний пар  300  

2 Пшениця озима 250 45 

3 Люцерна  50 50 

4 Ячмінь ярий 100 35 

5 Кукурудза на силос 100 150 

6 Буряки цукрові 250 200 

7 Гречка  100 40 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, % 

від ЄКО 

Nлегкогідр., 

мг/кг 

мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

4,05 8,00 8,8 135 75 95 1,32 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 350 
Вівці 100 
Свині - 
Кури 550 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 15  

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Чорний пар 130  

2 Озима пшениця 130 45 

3 Кукурудза на зерно 130 50 

4 Ярий  ячмінь 130 30 

5 Кукурудза на силос 130 120 

6 Віко-вівсяна суміш 130 60 

7 Соняшник 130 30 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, % 

від ЄКО 

Nлегкогідр., 

мг/кг 

мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

2,25 8,25 15,0 100 65 115 1,35 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ - 
Вівці - 
Свині 300 
Кури 1600 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 16  

 

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Чорний пар 87  

2 Озима пшениця 87 38 

3 Цукровий буряк 87 200 

4 Кукурудза на зерно 87 35 

5 Ярий  ячмінь з 

підсівом еспарцету 

87 
35 

6 Еспарцет  87 100 

7 Озима пшениця 87 50 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, % 

від ЄКО 

Nлегкогідр., 

мг/кг 

мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

2,85 8,05 7,5 145 95 145 1,29 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 60 
Вівці - 
Свині 700 
Кури 600 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 17 

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Горох  115 30 

2 Томат  230 200 

3 Огірок 230 90 

4 Буряк столовий 115 150 

5 Цибуля  115 50 

6 Капуста рання 230 150 

7 Огірок  230 100 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, % 

від ЄКО 

Nлегкогідр., 

мг/кг 

мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

3,55 6,75 1,2 140 125 135 1,15 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 170 
Вівці - 
Свині 500 
Кури 500 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ЗАВДАННЯ № 18 

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Озима пшениця 

 
120 

40 

2 Цукровий буряк 60 200 

3 Яра пшениця 60 35 

4 Кукурудза на зерно 120 50 

5 Кукурудза на силос 60 150 

6 Кукурудза на зелений 

корм 
60 120 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, % 

від ЄКО 

Nлегкогідр., 

мг/кг 

мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

3,25 8,4 12,5 130 90 150 1,29 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 300 
Вівці - 
Свині - 
Кури 1200 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 



ЗАВДАННЯ № 19 
 

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Кукурудза на силос 250 120 

2 Озима  пшениця 250 42 

3 Кукурудза на зерно 250 40 

4 Ярий  ячмінь з 

підсівом еспарц. 
250 30 

5 Еспарцет  250 90 

6 Озима  пшениця 250 45 

7 Кукурудза на силос 250 130 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, % 

від ЄКО 

Nлегкогідр., 

мг/кг 

мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

5,05 7,27 3,0 115 105 115 1,19 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 300 
Вівці 70 
Свині 300 
Кури 200 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ № 20 

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Кукурудза на силос 136 150 

2 Озима  пшениця 136 42 

3 Кукурудза на зерно 136 40 

4 Озимий ячмінь 136 35 

5 Кукурудза на силос 136 100 

6 Ярий  ячмінь з 

підсівом еспарцету 
136 40 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, % 

від ЄКО 

Nлегкогідр., 

мг/кг 

мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

3,65 7,89 8,3 95 105 135 1,31 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 400 
Вівці 50 
Свині 100 
Кури - 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ЗАВДАННЯ № 21 

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Пар чорний 128  

2 Озима  пшениця 128 47 

3 Кукурудза на зерно 128 45 

4 Цукровий буряк 128 200 

5 Горох 128 50 

6 Гречка 128 40 

7 Соняшник 128 35 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, % 

від ЄКО 

Nлегкогідр., 

мг/кг 

мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

4,23 7,75 4,3 140 96 119 1,22 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 250 
Вівці 80 
Свині - 
Кури 700 
Качки - 
Гуси 500 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ЗАВДАННЯ № 22 

для самостійної роботи з дисципліни «Системи удобрення» за темою: 

«Проектування та обґрунтування плану застосування добрив в сівозміні»: 

 

 

№ поля Поля сівозміни Площа, га  Запланований врожай, 

ц/га 

1 Озима  пшениця 160 43 

2 Соя 80 35 

3 Ярий  ячмінь з 

підсівом люцерни 
80 35 

4 Люцерна 80 85 

5 Озимий  ячмінь 160 50 

6 Кукурудза на силос 160 120 

7 Кукурудза на зерно 160 45 

 

Агрохімічні показники ґрунту: 

Гумус,% рН Na, % 

від ЄКО 

Nлегкогідр., 

мг/кг 

мг/кг  Щільність 

ґрунту, г/см3 Р2О5 К2О 

3,21 7,91 6,5 112 108 129 1,34 

 

 

Вид тварин 
Кількість 

голів, 
шт. 

ВРХ 600 
Вівці - 
Свині - 
Кури 1300 
Качки - 
Гуси - 

 

 

Завдання отримав студент групи 41 АГ  факультету АТЕ 

_____________________________________________________________               

                                               П. І. Б 

 

Дата видачі завдання_____________________ 

 

 

 
 

 



6.  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ ДО ПМК 2 

 

ПЛАН 

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТРУ У СІВОЗІМІНІ ГОСПОДАРСТВА 

1. План накопичення та розподілу органічних добрив у господарстві 

2. Розробка  плану застосування добрив у сівозміні господарства 

3. Баланс   поживних речовин і гумусу у сівозміні господарства 

4. Складання річного та календарного плану застосування добрив 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ 

ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ В СІВОЗМІНАХ ГОСПОДАРСТВА 

 

1. План накопичення та розподілу органічних добрив у господарстві 

 

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

тривалості стійлового періоду, кількості підстилки та втрат при зберіганні. 

Розрахунки нагромадження органічних добрив проводять, виходячи з 

поголів'я худоби в господарстві, тривалості стійлового періоду і виходу 

гною від однієї тварини (або розраховується виходячи із даних наведених у 

завданні). 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.  

Приблизну кількість свіжого гною залежно від виду худоби, а також 

кількість пташиного посліду залежно від виду птиці подано у табл. 6.1, 6.2.  

Таблиця 6.1  

Приблизна кількість гною (т), що отримується за рік від однієї 

тварини за утримання на солом’яній підстилці 
 

Вид худоби 
Тривалість стійлового періоду, дні 

240-220 220-200 200-180 >180 

ВРХ 9-10 8-9 6-8 4-5 

Коні 7-8 5-6 4-4,5 2,5-3,0 

Свині 2,25 1,75 1,5 1,0 

Вівці 1,0 0,9 0,6-0,8 0,4-0,5 

 

Таблиця 6.2  

Річний вихід пташиного посліду 

Вид птиці Річний вихід, кг на 1 голову при утриманні Вміст, % на сиру 



масу 

Вигульному 

(підстилковому) 
клітковому N Р2О5 К2О 

Кури 6-8 50-70 1,5 1,4 0,5 

Качки 8-10 100-170 0,6 0,8 0,3 

Гуси 10-12 250-380 0,5 0,5 0,8 

 

Для розрахунків по завданню слід приймати стійловий період тварин 

– 200-220 днів, утримання птиці – вигульне (підстилкове).  

 

Виробництво гною на 1 га ріллі (насиченість гноєм) визначають 

діленням наявної кількості гною в перерахунку на підстилковий на площу ріллі 

(наведено у завданні). 

Коефіцієнт перерахунку органічних добрив наведено у табл. 6.3. 

Таблиця 6.3  

Коефіцієнт перерахунку органічних добрив на підстилковий гній  

Вид добрива Коефіцієнт 

Підстилковий гній (вологість до 77%) 1,00 

Тверда фракція безпідстилкового гною 1,00 

Безпідстилковий напіврідкий гній (вологість 90 – 93%) 0,50 

Безпідстилковий рідкий гній (вологість 93 – 97%) 0,25 

Гноєві стоки – гноївка (вологість понад 97%) 0,10 

Торфогноєвий компост 1,20 

Торфопослідний компост 1,30 

Пташиний послід підстилковий (вологість до 65%) 1,20 

Пташиний послід підстилковий (вологість до 80 – 90%) 0,65 

Солома 2,20 

Сапропель (вологість 60%) 0,23 

Сидеральні добрива (природна вологість) 0,25 
 

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 приходилось на Поліссі 14-15 т, у Лісостепу 

– 10-12, а у Степу – 8-10 т. Ці показники насиченості повинні служити 

орієнтирами при визначенні загальної потреби в накопиченні органічних 

добрив у конкретному господарстві.  

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. 

Результати розрахунків слід подати у вигляді таблиці 6.4 

Таблиця 6.4 

Розрахунок кількості місцевих органічних добрив 

Вид тварин 

Кількість 

голів, 

шт. 

Гній Пташиний послід 

Норма виходу 

за рік від 1 

голови тварин, т 

Всього, 

т 

Норма виходу 

за рік від 1 

голови тварин, т 

Всього, 

т 

ВРХ.      

Вівці      

Свині      

Кури      

Качки      

Гуси      

Всього      

Всього у 

перерахунку 

на 

підстилковий 

гній ВРХ 

- -  -  

 

 

Якщо визначена насиченість 1 га ріллі гноєм буде нижче від 

рекомендованої, то слід додатково запланувати внесення у сівозміні інших 

видів органічних добрив або їх закупівлю. 

Найбільш доступним способом збільшення виходу органічних добрив є 

заорювання побічної продукції рослинництва. Розрахунок можливих обсягів 

утворення соломи у господарстві проводиться на основі показників 

запланованої урожайності культур та з урахуванням співвідношення зерна до 

соломи (табл. 3.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6.4. 

Розрахунок виходу соломи по господарству 
 

Культура Площа, га 
Запланована 
урожайність 

Співвідношення 
зерна до соломи 

Урожай 
соломи, 

Всього: 
т соломи 



зерна, т т/га 
Озима 

пшениця 
20 5,0 1,0 5,0 100 

Озиме жито   1,2   
Яра 

пшениця 
  1,0   

Ячмінь   1,1   
Овес   1,0   

Просо   1,5   
Гречка   2,3   
Горох   0,8   

 

2. Розробка  плану застосування добрив у сівозміні господарства 

Висока культура землеробства передбачає раціональне використання 

добрив в господарстві, тому наступним етапом розробки курсового проекту є 

розрахунок внесення мінеральних добрив на заплановану врожайність в 

зазначених сівозмінах господарства, використовуючи дані Додатків Б, В, Г. 

Алгоритм розрахунків по кожній культурі сівозміни необхідно подати у вигляді 

таблиці  6.5. 

Таблиця 6.5 

Розрахунок норм мінеральних добрив під заплановану врожайність 
Поряд-

ковий 

номер 

Показник 

Поживна речовина 

N P2O5 K2O 

1 Запланований врожай (Уз), т/га  

2 Винос на 1 т зерна і відповідної маси побічної 

продукції (В), кг 
   

3 Винос запланованим урожаєм зерна, кг/га: 

Ву = В×Уз 
   

4 Вміст елементів живлення у ґрунті (m), мг/кг    

5 Запаси елементів живлення у ґрунті, кг/га: 

С = m×3 
   

6 Коефіцієнт використання елементів живлення з ґрунту 

(Кг), % 
   

7 Буде використано елементів живлення з ґрунту, кг/га:                    

Вг = (С×Кг):100 
   

8 Внесено органічних добрив (Но), т/га    

9 Коефіцієнт використання елементів живлення з 

органічних добрив (Ко), % 
   

10 Буде використано елементів живлення з органічних 

добрив (Ворг), кг/га: , ω – вміст 

елемента живлення в гної, % 

   

Продовження таблиці 6.5 

11 Нестача елементів живлення, яку потрібно внести з 

мінеральними добривами, кг/га: 

Нм = Ву – Вг – Ворг 

   

12 Коефіцієнт використання елементів живлення з    

10

КоНо
Ворг








мінеральних добрив (Кд), % 

13 Потрібно внести елементів живлення з мінеральними 

добривами, кг/га: Н = (Нм×100):Кд  
   

 

Після встановлення розрахункових доз мінеральних добрив, а також 

прийняття рішення щодо запланованої кількості та місця внесення гною у 

сівозміні господарства, норми добрива ділять на передпосівне, припосівне та 

післяпосівне внесення у відповідності до висновків, які були зроблені в 

попередніх розділах, дотримуючись виробничої послідовності використання 

добрив. Заповнюють таблицю, наведену у Додатку Д. 

Для визначення кількості поживних речовин, що надходять до ґрунту з 

органічними добривами, а також вторинною рослинницькою продукцією 

використовують дані таблиці 6.6. 

Таблиця 6.6 

Вміст елементів живлення в гної та соломі 

 

Продукція  
Вміст, % до сирої маси 

N P2O5 K2O 

Гній підстилковий 0,50 0,25 0,60 

Пшенична 0,45 0,07 0,64 

Ячмінна 0,50 0,18 0,94 

Кукурудзяна 0,46 0,16 1,26 

Зернобобова 1,29 0,16 1,07 
 

 Вибір терміну і способів внесення органічних і мінеральних добрив, 

зокрема мікродобрив, а також меліорантів (за необхідністю) приводять в 

обґрунтуванні.   
 

3. Баланс   поживних речовин і гумусу у сівозміні господарства 

 

Після визначення доз добрив, проведений будь-яким із існуючих методів, 

зокрема за результатами польових дослідів, балансово-розрахунковими 

методами тощо, розраховується баланс гумусу, азоту, фосфору і калію на 1 

гектар сівозміни. 

Розрахунок балансу елементів є науковою основою планування 

застосування добрив, дозволяє цілеспрямовано регулювати родючість ґрунту та 

підтримувати екологічну рівновагу в агросистемах. Тобто, мета розрахунків 

балансу – оцінка рекомендованих доз добрив в системі застосування на 

запланований рік, що дозволяє скорегувати заплановану системи удобрення.  

Його сутність полягає у співставленні статей надходження та витрат 

відповідних елементів живлення. Баланс виражається в абсолютних величинах 

(кг д.р.) та співвідношенням надходження поживних речовин до їх витрат у 

відсотках (інтенсивність балансу). 



Для цього вираховують винос елементів живлення культурами сівозміни, 

використовуючи заплановану врожайність і винос елементів живлення на 1т 

основної продукції.  Заповнюють таблицю 3.7.  

Якщо у сівозімін є бобові або зерно-бобові культруи, для розрахунку 

балансу азоту на ріллі приймаються середні розміри  азотфіксації:  

− по гороху - 50  кг/га, 

− віці – 52, 

− люпину – 100,  

− конюшині – 150,  

− люцерні – 175  

− багаторічних бобово–злакових  травосумішах – 75 кг/га. 

Таблиця 6.7 

Баланс поживних речовин 
 

№ 

поля 
Культура 

Заплан. 

врожай, 

т/га 

Винос, кг 

N P2O5 K2O 

на 1т на 1га на 1т на 1га на 1т на 1га 

1         

2         

3         

4         

і т.д.         

 Всього:        

 У сівозміні:  Внесено, кг/га 

 З мін. добривами:        

 З гноєм:        

 
Надійшло N від 

бобових: 
       

 Всього надходжень        

 Баланс (±)  кг/га        

 
Інтенсивність 

балансу, % 
       

 

По таблиці проводять обґрунтування балансу поживних речовин, надають 

можливості його оптимізації. 

Крім того наводяться розрахунки балансу гумусу у сівозміні з 

урахуванням запланованої кількості органічних добрив згідно методики, 

наведеної у лабораторній роботі  № 4 [10] . 

 

4. Складання річного та календарного плану застосування добрив 

Після проведення розрахунків доз органічних і мінеральних добрив 

пояснюється вибір виду та якісного складу добрив  господарства, дані 

представляють у формі таблиці 6.8 

Таблиця 6.8 



План використання добрив у сівозміні 

 

№ поля 

сівозіміни 
Культура 

Добриво 

Строк і спосіб 

внесення Назва 
Розрахункові 

дози д. р. кг/га 

Фізична 

маса, кг/га, 

гній, т/га 

1      

2      

3      

І т.д.      

 

Для підвищення агротехнічної та економічної ефективності системи 

удобрення, розробленої на ротацію сівозміни, щорічно складається план 

внесення добрив під урожай майбутнього року. 

Після того, як буде вказано розрахункові дози мінеральних та 

органічних добрив  під всі культури, визначають потребу в добривах для 

всієї сівозміни. 

Загальну потребу в добривах у сівозміні визначають на основі табл. 

6.9, тобто доз добрив, розрахованих балансовим методом.  

Таблиця 6.9 

Розрахунок потреби добрив у сівозміні 

№ 

поля 
Культура 

Площа, 

га 

Узапл., 

т/га 

Дози добрив на 1 га 
Треба на всю площу 

посіву 

Гній, 

т 

Мінеральних, 

д.р., кг Гній, т 

Мінеральних, 

д.р., кг 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1            

2            

3            

і т.д.            

Всього            

Насиченість сівозміни добривами 

Органічними, т на 1 га         

Мінеральними, поживних 

речовин на 1 га 
        

N         

Р2О5         

К2О         
 

Потім слід визначити загальну потребу в добривах, зазначивши скільки і 

яких добрив може бути виготовлено і закуплено. Дані оформлюються у вигляді 

таблиці 6.10. У разі встановлення доцільності внесення меліорантів слід 

запланувати їх придбання.  

У річному плані з урахуванням реакції ґрунтового розчину і 

гранулометричного складу ґрунту, вологозабезпеченості та біологічних 



особливостей культур указуються кращі форми мінеральних добрив із тих, що 

закупило господарство під урожай майбутнього року (якщо таких даних немає, 

використовуються форми добрив, які були закуплені господарством під урожай 

поточного року). 

 

Таблиця 6.10 

План заготівель і закупок добрив у господарстві 

Добриво 

Всього на площу посівів 
Заготовляється 
(залишилося) у 

господарстві 

Потреба в 
добривах 

Необхідно 
придбати 

Органічні добрива, т 

Гній    
Пташиний послід    
Солома     
Всього    
Всього у перерахунку на 
підстилковий гній ВРХ 

   

Мінеральні добрива, кг 
1. Азотні, д.р. N    

Аміачна селітра    
Сечовина    

Сульфат амонію    
2. Фосфорні, д.р. Р2О5    

Суперфосфат простий     
Суперфосфат подвійний     

Фосфорне борошно     
3. Калійні, д.р. К2О    

Калійна сіль    
Калій сірчанокислий    

4. Складні добрива    
нітроамофоска     

Нітрофос     
і т.д.    

Меліоранти, т 
Вапнякові добрива    
Гіпс     

 

Таблиці супроводжуються коротким пояснювальним обґрунтування щодо 

розміщення та планування придбання добрив, а також доцільності застосування 

меліорантів. 

Висновки та рекомендації щодо оптимізації застосування добрив в 

сівозмінах господарства 

Необхідно проаналізувати власні розрахунки балансу поживних речовин і 

гумусу, а також плану використання добрив. Дати загальний висновок щодо 

розробленої системи застосування добрив, можливої прибавки урожаю від її 



впровадження, зазначити шляхи  поліпшення, дати екологічне обґрунтування 

системи внесення добрив. 

Надати рекомендації щодо можливих  шляхів  оптимізації подальшого 

використання добрив в запропонованій сівозміні з метою підвищення 

урожайності культур та відтворення родючості ґрунтів. 

 

7. ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Робота повинна бути оформлена на аркушах білого паперу формату А4 

(210х297), залишаючи поля  ліве – 25мм, праве – 10мм, верхнє та нижнє – по 

20мм, за допомогою комп’ютера у текстовому редакторі WORD, розмір 

шрифту 14 з міжрядковим інтервалом 1,5 пунктів. Вирівнювання тексту в 

абзацах – по ширині. 

Нумерація сторінок подається арабськими цифрами. Першою сторінкою 

роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, 

але на ньому номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер 

проставляють у правому верхньому куті сторінки. 

Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки тощо) і таблиці необхідно 

подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках 

роботи, включають до загальної нумерації сторінок.  Ілюстрації позначають 

словом «Рис.» і нумерують послідовно. Номер ілюстрації, її назва і 

пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією. 

Таблиці нумерують послідовно. В правому верхньому куті над 

заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера.  

Посилання на підписи оформлюються у вигляді виразу у круглих дужках 

(рис.1). 
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ДОДАТОК Б 

 

Винос поживних речовин, кг на 1 т основної продукції  

з урахуванням побічної 
 

Культура N Р2О5 К2О 

Озима пшениця 25,6 9,2 15,7 

Озиме жито 26,3 10,5 23,8 

Яра пшениця 31,7 10,3 19,0 

Ячмінь  23,6 10,0 19,2 

Овес  28,8 10,7 28,4 

Кукурудза на зерно 26,5 9,1 25,2 

Просо  27,1 8,2 30,4 

Гречка 44,4 17,6 66,7 

Горох  44,4 13,9 28,0 

Цукровий буряк  4,43 1,29 5,89 

Соняшник 41,3 18,7 99,2 

Коріандр 44,4 40,1 72,9 

Картопля 5,7 1,8 7,5 

Капуста  3,11 0,93 3,45 

Огірки  3,22 1,53 4,32 

Томати  2,92 0,85 3,85 

Кукурудза на силос 3,40 1,17 3,45 

Кормовий буряк 3,69 0,86 4,56 

Однорічні трави (сіно бобово-злакове) 22,9 5,8 20,9 

Однорічні трави злакові (сіно)  14,5 4,1 17,7 

Однорічні трави бобові (сіно)  33,5 4,9 11,4 

Однорічні трави в цілому (сіно) 33,5 6,4 19,2 

Багаторічні трави (сіно): 

Злакові 

Бобово-злакові 

Люцерна 

У цілому 

 

14,4 

19,6 

28,9 

24,9 

 

4,7 

5,0 

5,5 

5,4 

 

19,9 

19,4 

21,2 

20,4 

Багаторічні трави (зелений корм) 3,7 1,5 3,9 

 

 

 



ДОДАТОК В 

 

Коефіцієнти використання речовин з ґрунту і мінеральних добрив 

 

Культура 

Коефіцієнт використання 

поживних речовин з 

ґрунту, % 
Культури 

Коефіцієнт використання 

поживних речовин з добрив, 

% 

N Р2О5 К2О N Р2О5  К2О 

Озима пшениця  30 10 18 Зернові 60 50 60 

Озиме жито  25 12 22 Просапні  65 55 55 

Яра пшениця  20 8 15 Овочеві 70 60 70 

Ячмінь 25 11 14     

Просо  20 8 18     

Гречка  20 14 37     

Горох  35 9 14     

Конопля  20 31 33     

Коріандр 20 28 38     

Буряк  цукровий  

стловий 

35 10 33     

Соняшник 30 16 58     

Кукурудза на 

зерно 

30 9 19     

Картопля  21 9 33     

Кукурудза на 

силос 

25 16 35     

Однорічні трави в 

цілому (сіно)  

19 15 28     

Багаторічні трави  

в цілому (сіно)  

20 14 25     

Капуста у 

середньому 

40 18 44     

Помидор 34 6 38     

Огірок 18 10 27     

Цибуля 25 10 20     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТОК Г 

 

Коефіцієнти використання поживних речовин рослинами  

з органічних добрив 
 

Рік дії 

Коефіцієнти використання, % 

N Р2О5  К2О 

Низькі і середні норми органічних добрив 

1-й рік 20-25 25-30 50-60 

2-й рік 20 10-15 10-15 

3-й рік 10 5 - 

У цілому за ротацію 50-55 40-50 60-74 

 Підвищені і високі норми органічних добрив 

1-й рік 15-20 15-25 40-50 

2-й рік 15 10 10 

3-й рік 10 5 - 

У цілому за ротацію 40-45 30-40 50-60 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТОК Д 

 

Система застосування добрив у сівозміні господарства 

 

№ 

пол

я 

Поля 

сівоз

міни 

М
ел

іо
р

ан
ти

, 
т/

га
 

Органічні 

добрива, у 

тому числі 

вторинна 

рослинницька 

продукція  

Мінеральні добрива, кг/га 

Всього 
Основне 

внесення 

Припосів

не 

Підживл

ення 

т/

га 

кг/га 

N 
Р2

О5 

К2

О 
N 

Р2

О5 

К

2

О 

N 
Р2

О5 

К2

О 
N 

Р2

О5 

К

2

О N 
Р2О

5 

К2

О 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

 Всьо

го 

                 

 

 


