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Висновки. Отже, в середньому за 2010-2012 роки найвищу продуктивність буряків 
цукрових з густоти стояння 90 тис.шт./га одержано при внесенні під ротацію сівозміни 7,5 
т/га гною +N69,5P70K76 , в тому числі під цукрові буряки 25 т/га гною +N170P120K170 урожай-
ність коренеплодів за даних умов була 46,5 т/га, цукристість – 15,5%, збір цукру – 7,15 т/га. 
Добре себе зарекомендувала і органо-мінеральна система удобрення врожайність якої стано-
вила 40,2 т/га при цукристості 16,1%. 
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НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ 

 
Наведено результати наукових досліджень щодо впливу вирощуваних культур та 

удобрення на мікробіологічну активність торфового ґрунту та розклад лляної тканини. 
Встановлено, що вирощування однорічних культур посилює мікробіологічну активність ґру-
нту. Вирощування багаторічних трав понад 5 років і більше сприяють зменшенню розкла-
дання торфу. 

Ключові слова: Торфовище, біологічна активність, використання, родючість, розк-
ладання, мінералізація, багаторічні трави, овес, удобрення 

Вступ. Одна з важливих проблем сільськогосподарського використання осушуваних 
органогенних ґрунтів – це мінералізація органічної речовини, яка відіграє основну роль у 
родючості ґрунту та врожайності вирощуваних культур. Глибинні шари торфовищ дуже бід-
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ні на мікроорганізми і біологічно мало активні, тому розклад клітковини проходить інтенси-
вніше в поверхневих шарах, ніж у нижніх. Водночас втрати торфу, внаслідок його мінералі-
зації, можуть змінюватися від 2,5 – 3,5 до 13,5 – 15,0 т/га і більше в рік, а потужність шару 
торфу зменшується від 1,5 – 2,5 до 3 – 3,5 см в рік [1, 2]. Результати багатьох дослідників 
показали, що інтенсивність мінералізації торфу насамперед залежить, від інтенсивності осу-
шення, кількості та глибини обробітку ґрунту, доз і співвідношень мінеральних добрив, а 
також від вирощуваної культури (просапні або багаторічні трави) [3, 4]. 

Метою досліджень було вивчення впливу мінерального удобрення за вирощування 
різних сільськогосподарських культур на мінералізацію органічної речовини торфу. 

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводилися протягом 2007-2010 
рр. в ННЦ «Інститут землеробства НААН» на осушуваних торфовищах заплави р. Ірпінь Ки-
ївської області. Ґрунти дослідних ділянок характеризуються такими показниками: глибина 
залягання торфу – 1,1 – 1,9 м, ступінь розкладання – 55-62 %, зольність 30-32 %, рН сольової 
витяжки – 5,3-5,5, вміст валового азоту – 2,8 – 3,0 %, фосфору 0,76-0,92 %, калію 0,09-0,15 %. 
Посівна площа дослідної ділянки 32 м2, облікової 25 м2, повторність триразова. 

Погодні умови в роки досліджень за опадами і тепловим режимом були досить різни-
ми, температура повітря за всі роки досліджень була більшою на 1,7-3,8 оС від середньобага-
торічної, а опади складали у 2007 р. – 294 мм, 2008 р. – 430, 2009 р. – 169 і 2010 р. – 240 мм 
за норми 357 мм, рівні ґрунтових вод за роками відповідно залягали на глибині 90, 58, 67 і 75 
см від поверхні ґрунту. 

Сумарну біологічну активність ґрунту в наших дослідженнях визначали методом ап-
лікації з лляної тканини, яку закладали на глибину 0 – 30 см і кількісно визначали інтенсив-
ність її розкладання за півтора місяця експозиції. Дихання ґрунту визначали за виділенням 
СО2 методом абсорбції за В.І. Штатновим. Інтенсивність дихання кореневої системи трав – 
за методом Бойсен-Ієнсена. Для перерахунку інтенсивності мінералізації органічної речови-
ни використовували коефіцієнт 0,543, який відповідає 50,2 % вуглецю в органічній речовині 
торфу ДСТУ 4289:2004. 

Результати досліджень. Активність розкладання клітковини змінювалася залежно від 
вирощуваних сільськогосподарських культур та внесених мінеральних добрив (рис. 1). Під 
багаторічними травами 1-го року використання на ділянках без внесення мінеральних добрив 
розклад лляної тканини становив у травні – червні 40 %, а у липні-серпні – 30 %. Зі старін-
ням травостою чітко простежується затухання активності ґрунтової мікрофлори. Так, на тра-
вах 5-го року використання інтенсивність руйнування клітковини знижувалося до 25 %, у 
другій половині вегетації – до 35 %, за беззмінного вирощування багаторічних трав – до 22 % 
на ділянках без внесення мінеральних добрив. 
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Рис. 1. Вплив агротехнічних заходів на розклад лляної тканини в осушуваних органогенних 

ґрунтах Полісся, заплава р. Ірпінь, середнє за 2007-2010 рр., % 
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Ступінь розкладу лляної тканини у ґрунті під зерновими культурами (овес) становив 
на ділянках без внесення добрив 30-41 %, за внесення добрив розкладення збільшувалося на 
5-20 % залежно від удобрення. Найінтенсивніші темпи руйнування клітковини були під про-
сапними культурами 69 % - за повного удобрення у першій половині вегетації та 63% – у 
другій. Внесення фосфорних та калійних добрив, як і за повного удобрення посилювало ене-
ргію руйнування клітковини під багаторічними травами у 1,5 – 3,2 раза, під зерновими – у 
1,8 та під просапними – у 1,5 раза, що є наслідком посилення інтенсивності мікробіологічно-
го процесу. Отже, розклад лляної тканини найінтенсивніше відбувався під просапними куль-
турами, менше – під однорічними 1,5 раза. 

Під багаторічними травами розклад тканини зменшувався, особливо зі старінням тра-
востою на 15-20 %. До того ж, мікробіологічний процес у кінці травня інтенсивніший ніж у 
серпні. Це спричинене затуханням мікробіологічних процесів під кінець літа. Чітко спостері-
гали підвищення розкладання тканини з внесенням мінеральних добрив та збільшенням їхніх 
доз незалежно від вирощуваної культури майже в два раза. 

Спостереження за виділенням вуглекислого газу показує вплив на характер живлення 
рослин та поглинання мінеральних елементів з грунту (табл. 1). Невеликий вміст СО2 в ґрун-
ті є позитивним фактором: розчиняючись у воді, він посилює активність поживних речовин у 
ґрунті. Так, на травах першого року користування на ділянці без внесення добрив інтенсив-
ність виділення СО2 з поверхні ґрунту становила 10,95 кг/га за 1 год, водночас внесення мі-
неральних добрив посилювало виділення СО2 на 16,4 %. На травах п’ятого року користуван-
ня інтенсивність виділення СО2 була меншою порівняно з травами першого року 9,45 кг/га за 
1 год. За беззмінного вирощування багаторічних трав підвищувалась інтенсивність виділення 
СО2 з кореневої системи на ділянках без внесення добрив – 6,65 кг/га та 10,1 кг/га СО2 за 1 
год порівняно з травами першого року 3,65 та травами п’ятого року – 4,05 кг/га СО2 за 1 год. 
Вирощування однорічних культур посилювало виділення вуглекислоти з поверхні ґрунту. 

 

Таблиця 1 
Дихання ґрунту та баланс органічної речовини осушених торфовищ в заплаві р. Ірпінь, 

середнє за вегетацію 2008-2010 рр. 

Культура Удобрення 

Інтенсивність дихання 
кг/га СО2, за 1 год 

Виділення СО2 
кореневою сис-
темою від зага-
льної кількості 
виділеного ґру-

нтом, % 

Інтенсив-
ність мінера-
лізації орга-
нічної речо-
вини за веге-

тацію, т/га 

Накопичення 
органічної 

речовини за 
рахунок коре-
невих залиш-

ків, т/га 

Баланс 
органіч-
ної речо-
вини за 
рік т з 1 

га 

всього з 
поверх-
ні ґрун-

ту 

ґрунту 
корене-

вої 
системи 

Багаторічні 
трави 1-го 

року корис-
тування 

без добрив 10,95 7,30 3,65 34,20 3,37 3,26 -0,11 
K150 12,05 6,70 5,35 45,00 2,47 3,90 1,43 
P45K150 16,10 9,75 6,35 39,60 2,92 4,53 1,61 
N120P45K150 16,40 9,40 7,00 35,40 4,04 6,40 2,36 

Багаторічні 
трави 5-го 

року корис-
тування 

без добрив 9,45 5,40 4,05 42,80 2,50 5,38 2,88 
K150 12,75 7,65 5,10 40,20 2,44 6,47 4,03 
P45K150 15,90 9,25 6,65 42,20 3,23 5,50 2,27 
N120P45K150 19,30 10,50 8,80 45,70 3,22 7,21 3,99 

Беззмінне 
вирощування 
багаторічних 

трав 

без добрив 14,60 7,95 6,65 47,05 2,65 5,07 2,43 
K150 15,50 8,40 7,10 45,95 2,57 5,74 3,17 
P45K150 17,00 8,25 8,75 51,45 3,18 4,65 1,47 
N120P45K150 18,45 8,35 10,10 54,65 3,06 5,84 2,78 

Овес 
без добрив 12,15 7,15 5,00 41,25 3,33 1,15 -2,18 
K60 15,10 8,80 6,30 41,55 2,57 1,39 -1,18 
P45K60 16,25 9,35 6,90 42,25 3,85 2,22 -1,63 

Кормовий 
буряк 

без добрив 11,40 6,55 4,85 43,25 3,37 0,86 -2,52 
K150 12,80 5,80 7,00 57,60 2,73 2,25 -0,48 
P45K150 15,50 7,20 8,30 53,45 3,81 2,25 -1,56 

НІР05 1,9 1,30 1,20 2,10 0,80 0,60  
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Найбільшу мінералізацію органічної речовини спостерігали на однорічних культурах 
за повного мінерального удобрення на посівах вівса 3,85 т/га та на буряках столових 3,81 
т/га. За відсутності добрив на цих культурах мали також досить високий ступінь мінераліза-
ції: на посівах вівса – 3,33 т/га та буряках кормових – 3,37 т/га; внесення лише калійного до-
брива зменшувало мінералізацію майже в 1,5 раза на цих культурах за рахунок кращого за-
своєння рослинами поживних речовин з ґрунту. 

Найбільше накопичення органічної речовини за рахунок кореневих залишків спосте-
рігали на травах п’ятого року використання за всіх варіантів удобрення – 5,5-7,2 т/га, менше 
накопичувалося за беззмінного вирощування багаторічних трав – 5,0-5,8 т/га. Найменше на-
копичення органічної речовини серед вирощуваних культур спостерігали під вівсом і кормо-
вим буряком – 1-2,3 т/га. Отже, використання торфових ґрунтів під багаторічними травами 
сприяло зменшенню мінералізації органічної речовини в 1,5 раза порівняно з однорічними 
культурами та збільшення накопичення органічної речовини за рахунок кореневих залишків. 

За вирощування однорічних культур спостерігався від’ємний баланс органічної речо-
вини в середньому за 2008 р. -1,84 т з 1 га, особливо під просапними культурами на всіх ді-
лянках удобрення, але найбільше на ділянках без внесення добрив, так у 2007 році баланс 
органічної речовини становив – 3,17 т з 1 га, у 2009 році – 1,86 т відповідно. Під багаторіч-
ними травами баланс органічної речовини спостерігали найвищий 2,3-4,0 т/га. 

Також висока концентрація вугільної кислоти негативно впливає на діяльність коре-
невих систем рослин і проростання насіння, пригнічує біологічні процеси в торфових ґрун-
тах. Внаслідок накопичення в коренях рослин токсичних продуктів анаеробного дихання 
значно зменшується їхня водопроникність, що послаблює надходження в рослину води і по-
живних речовин. Так, надлишок у ґрунті СО2 знижує темпи поглинання азоту та калію коре-
невою системою кукурудзи і озимої пшениці. 

Отже, наведені дані свідчать про те, що із збільшенням у сівозміні питомої ваги бага-
торічних трав темпи руйнування клітковини в ґрунті знижуються, а за вирощування зерно-
вих та просапних культур – посилюються, що показує підвищення мінералізаційної функції 
біоценозу, та забезпечує підвищення вмісту елементів мінерального живлення в ґрунті та 
приріст урожайності культур. Такі процеси істотно впливають на біологічну активність ґрун-
ту. Внаслідок накопичення в коренях рослин токсичних продуктів анаеробного дихання зна-
чно зменшується їхня водопроникність, що послаблює надходження в рослину води і пожив-
них речовин.  

Висновки. Тривале залуження торфовищ сприяє зниженню мікробіологічної активно-
сті ґрунту в 1,5-2 раза, а отже і зменшує інтенсивність мінералізації органічної речовини. 
Такий спосіб використання торфовищ є найбільш бережливим з точки зору загального змен-
шення накопиченої протягом тисячоліть органіки. До того ж довший період використання 
трав гальмує темпи мінералізації торфовищ. І навпаки, за руйнування дернини трав і посіву 
однорічних культур, особливо просапних, зростає біологічна активність і як наслідок, збіль-
шується інтенсивність розкладання органічної речовини. Тому правильним поєднанням у 
сівозміні лучного і польового періодів, можна досить суттєво регулювати темпи мінераліза-
ції торфу, мобілізуючи природну родючість даних ґрунтів, запобігаючи непродуктивним 
втратам органіки. Запровадження беззмінних посівів як просапних культур, так і багаторіч-
них трав, призводить до зниження родючості та зменшення продуктивності органогенних 
ґрунтів. Найбільш раціональним способом використання торфовищ є запровадження в них 
лучно-кормових сівозмін з коротким польовим періодом до 1 – 2 років однорічні культури та 
6-7 багаторічні трави.  
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Аннотация 
Гера А. Н. 
Влияние сельскохозяйственного использования торфяников на биологическую ак-

тивность почвы 
Приведены результаты научных исследований влияния выращиваемых культур и 

удобрения на микробиологическую активность торфяной почвы и разложения льняного по-
лотна. Установлено, что выращивание однолетних культур усиливает микробиологическую 
активность почвы. Выращивание многолетних трав более 5 лет и больше способствуют 
уменьшению разложения торфа. 

Ключевые слова: торфяники, биологическая активность, использование, плодородие, 
разложение, минерализация, многолетние травы, овес, удобрения. 

Annotation 
Gera O. M. 
Impact of agricultural use peat on the biological activity of the soil 
The results of research on the impact of crops and fertilization on microbiological activity of 

soil and peat decomposition linen fabric. It is established that the cultivation of annual crops en-
hances soil microbial activity. Growing perennial grasses over 5 years and more help reduce de-
composition of peat. 

Keywords: peat, biological activity, use, fertility, decomposition, mineralization, grasses, 
oats, fertilization 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ НА ОРГАНОГЕННИХ ГРУНТАХ ЛІСОСТЕПУ 

 
У роботі наведено результати досліджень з вивчення впливу способів основного об-

робітку ґрунту, мінеральних добрив та способів збирання на врожайність і біохімічний 
склад насіння сої на органогенних ґрунтах. 

Ключові слова: торфові ґрунти, основний обробіток ґрунту, мінеральні добрива, соя,, 
урожайність, якість. 
 

Вступ. Вирощування сої на органогенних ґрунтах є нетрадиційним підходом до вико-
ристання цінних органогенних ґрунтів. Дослідження в цьому напрямку сприймаються досить 
скептично. Впровадження нами даних досліджень обумовлено рядом причин, що безпосере-
дньо стосуються сільськогосподарського виробництва. Адже традиційною культурою для 
осушуваних ґрунтів є багаторічні трави, і для формування стабільної продуктивності травос-
тоїв їх доцільно вирощувати в 7-10 річних сівозмінах, в яких 1-2 роки обов’язково вирощу-
ються однорічні кормові та інші культури. Але в сучасних ринкових умовах сільськогоспо-
дарські підприємства, що мають у своєму користуванні меліоровані землі за відсутності ско-
тарства стикаються з проблемою використання таких територій і як наслідок не маючи інфо-
рмації щодо ефективного використання осушуваних земель не використовують їх за призна-
ченням. У результаті відсутності догляду за природними чи штучними травостоями вони 
втрачають свою цінність через поширення багаторічних бур’янів [1], які до того ж розпо-
всюджуються і вздовж осушувальної мережі та спричиняють засмічення каналів, і а як наслі-
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