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В епоху інтенсивного використання мінеральних добрив, 

починаючи з середини минулого сторіччя і до наших днів, зелені 
добрива відійшли на задній план, і їх майже ніде не застосовують. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми, свідчать, що тепер, з відродженням органічного 

землеробства, сидерати знову набувають актуального значення. 
Останніми роками виник нaдзвичaйний дефіцит oргaнічних дoбрив. 

Упродовж 2015–2018 рoків на поля внесено у середньoму менше oднієї 
тoнни гнoю нa гектaр тoді, як для зaбезпечення бездефіцитнoгo бaлaнсу 

гумусу, зaлежнo від ґрунтoвo-клімaтичнoї зoни, мінімaльнa нoрмa 
стaнoвить 8-14 т/га. Недoстaтні й oбсяги внесених мінерaльних дoбрив, 
оснoвну чaстину з яких стaнoвлять aзoтні.  

 Oтже, пoрушується нaукoвo-oбґрунтoвaне співвіднoшення у 
забезпеченні агроценозів aзoтом, фoсфoром, кaлієм та мікроелементами. 

Мaйже припинено рoбoти з хімічнoї  меліoрaції. 
Сидерати ‒ важлива складова сучасного аграрного виробництва. 

Адже вони мають цілу низку цінних властивостей та особливості 
використання, які, на жаль, часто у виробничих умовах 

недооцінюють[1]. 
Однак досліджень по використанню зелених культур на сидерат в 

садівництві проведено недостатньо. А тому, в продовж 2016-2019 років 
на дерново-підзолистих ґрунтах плодових насадженнях ТзОВ Степан 

Мельничук Коломийського району, Іванно-Франківської області 
проведено дослідження по вивченню застосуванню гірчиці білої на 
сидерат.  

Схема   досліджень   включала   наступні   варіанти: 1. Контроль; 
2.N90H90K90; 3. Біогумус 4 т/га. 4. біла гірчиця; 5. біла гірчиця + Біогумус 

4 т/га. 
Встановлено, що в середньому за роки досліджень урожайність 

гірчиці білої становила 28,6 т/га.  
Гірчиця біла ‒ цінний сидерат, зелене добриво. Це однорічна 

культура, яка відноситься до родини Хрестоцвітих. Гірчиця стійка до 
посухи і різкого зниження температури. Насіння культури  здатне 

проростати при температурі -30С, а молоді пагони витримують 
нетривалі заморозки. Глибоке коріння дістає фосфор з   нижніх шарів 

ґрунту. Коренева система рослини з легкістю перетворює 



важкодоступні для інших рослин фосфати, перетворюючи їх у легко 
засвоювані форми фосфору. 

Культура нарощує біомасу в найкоротші терміни. Час перебування 
на ділянці білої гірчиці, від моменту посіву до цвітіння, становить від 
54 до 72 днів. Швидкий розвиток рослини пригнічує ріст бур’янів. 

Після закладення біомаса з легкістю розкладається. Процес 
розкладання  біомаси  в ґрунті  проходить  швидко, рівномірно, як 

восени, так і навесні. 
При розкладанні гірчиця біла наповнює ґрунт усіма необхідними 

елементами, зокрема: на кожен квадратний метр надходить по 11-12 
грамів азотних сполук, 12-15 грамів калію і до 1,9 грамів фосфору. Всі 

елементи знаходяться в легкодоступній для рослин формі. Ефірні олії 
та інші біологічно активні сполуки, що виділяються рослиною, 

знезаражують землю. Особливо ефективно гірчиця пригнічує 
збудників фітофторозу, парші, кореневої гнилі, фузаріозу, чорної ніжки 

та ризоктоніозу. Розкладена біомаса гірчиці дає велике число корисних 
ґрунтових мікроорганізмів, проникаючи в глибокі шари ґрунту, куди не 

потрапляє внесена органіка, наприклад ‒ гній. 
Основними перевагами сидератів є: 

 здатні збагачувати ґрунт органічними компонентами, азотом, 

фосфором, калієм і кальцієм, що утворюються унаслідок розкладання 

сформованої біомаси культур;  

 сприяють розпушуванню і поліпшенню структури ґрунту, а 

також поліпшенню повітряного і водного режимів;  

 поліпшують вологоємну здатність ґрунту завдяки збагаченню 

його органічними речовинами;  

 активізують діяльність корисних мікроорганізмів;  

 запобігають розвитку шкідливих мікроорганізмів, захищаючи 
рослин їх від хвороб, шкідників;  

 пригнічують розвиток бур’янів та рівень забур’яненості 

наступних культур сівозміни; 

 приваблюють комах, корисних для розвитку культур;  

 захищають ґрунт від непродуктивного випаровування, 

перегрівання і розмивання;  

 підвищують якісний рівень процесу перегнивання компонентів 

решток вторинної продукції, компосту, покращуючи структуру та 
збагачуючи мінералогічний склад ґрунту;  

 стабілізують та зменшують рівень кислотності ґрунту; 

 зменшують антропогенне і техногенне навантаження на 
агрофітоценоз; 

 сприяють поліпшенню екологічного стану навколишнього 

природного середовища. 
Отже, використання зелених добрив дозволяє відновлювати 

ґрунтовий баланс, економити гроші на добривах і вирощувати 



екологічно чисту продукцію. Застосування сидератів допомагає 
створити новий гумусовий шар, який був зруйнований при 

застосуванні традиційного землеробства, коли всі поживні речовини 
виносилися з ґрунту з отриманої продукцією. Збагачений природніми 
методами ґрунт перетвориться, і обов’язково віддячить за всі докладені 

зусилля рясними врожаями екологічно чистих сільськогосподарських 
культур. 
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