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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Нагромаджений досвід свідчить, що мінеральні до-

брива – один із найефективніших засобів збільшення урожайності та поліп-

шення якості окремих параметрів продукції рослинництва. Застосуванням 

мінеральних добрив можна керувати процесом живлення рослин, змінювати 

якість урожаю та впливати на родючість, фізико-хімічні й біологічні влас-

тивості ґрунту. Результати наукових досліджень вітчизняних учених свід-

чать, що завдяки використанню мінеральних добрив врожай основних сіль-

ськогосподарських культур збільшується в середньому на 40–50 %. Водно-

час мінеральні добрива істотно впливають на навколишнє природне середо-

вище, особливо через забруднення компонентів екосистем хімічними аген-

тами (Лопушняк В.І., 2015, Снітинський В.В., 2009). Своєчасно незасвоєні 

рослинами залишки добрив потрапляють у водойми, а азотні – ще й в атмо-

сферу у вигляді оксидів нітрогену (Шувар І.А., 2014). Частка засвоєння еле-

ментів живлення рослинами становить близько 0,4–0,6, тобто майже поло-

вина не бере участі в малому біотичному циклі кругообігу, стає потенцій-

ним забруднювачем агроекосистем (Макаренко Н.А., 2005). Отже, необґру-

нтоване застосування надмірної кількості мінеральних добрив призводить 

до значного негативного впливу на навколишнє природне середовище, сіль-

ськогосподарську продукцію, тваринний світ і, зрештою, на здоров’я люди-

ни.  

Негативний вплив від використання мінеральних добрив можна суттєво 

зменшити використанням нових форм – добрив пролонгованої дії. Вони 

спроможні подовжити тривалість дії хімічних агентів упродовж вегетацій-

ного періоду, зменшити обсяг і частоту внесення, а також запобігти міграції 

елементів живлення за межі малого біотичного циклу удобрюваної агроеко-

системи і потраплянню в інші компоненти ландшафту. Такі форми добрив 

також запобігають змиву і вимиванню поживних речовин дощовими, тали-

ми та ґрунтовими водами. Отже, випробування екологічної безпеки й агро-

номічної ефективності розроблених капсульованих мінеральних добрив за 

умов достатнього зволоження й інтенсивного землеробства в західній час-

тині України, обґрунтування економічно доцільних та екологічно безпечних 

норм їх внесення під польові й овочеві культури є актуальним завданням 

сьогодення. Це значно зменшить або упередить негативний влив хімізації 

землеробства на ландшафтні агроекосистеми і дасть змогу зекономити кош-

ти на захист довкілля. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота відповідає науковому напряму кафедри екології та збалансова-

ного природокористування Національного університету «Львівська політе-

хніка» «Масообмін в системах з твердою фазою» і виконана  відповідно до 

науково-технічної програми «Капсулювання мінеральних добрив з метою 
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забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища» (номер дер-

жавної реєстрації 0108U001392) на замовлення Міністерства освіти і науки 

України (2013 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є екологічна оцінка 

зменшення негативного впливу мінеральних добрив унаслідок застосування 

капсульованих форм на основі з’ясування їх поведінки й ефективності в  

агроекосистемах.  

Для досягнення зазначеної мети необхідно було виконати такі завдання: 

– дослідити процес капсулювання мінеральних добрив капсулоутворю-

вальною композицією різного складу; 

– дослідити процес вивільнення елементів живлення з мінеральних до-

брив, капсульованих композицією різного складу, в ґрунтовому середовищі 

агроекосистем; 

– дослідити вплив мінеральних добрив, капсульованих композицією рі-

зного складу, на зміну pH ґрунту; 

– дослідити вплив мінеральних добрив, капсульованих композицією рі-

зного складу, на фізіологічну активність загальної та азотфіксуючої мікро-

біоти ґрунту; 

– виконати агроекологічні дослідження впливу мінеральних добрив, 

капсульованих композицією різного складу, на ріст та розвиток рослин; 

– виконати польові агроекологічні випробування впливу мінеральних 

добрив, капсульованих композицією різного складу, на агроекосистеми різ-

них сільськогосподарських культур; 

– дослідити екологічні та економічні переваги застосування різних кап-

сульованих добрив в умовах західної частини України.   

Об’єкт дослідження – капсульовані мінеральні добрива в агроекосисте-

мах польових та овочевих культур.  

Предмет дослідження – закономірності впливу мінеральних добрив,  

капсульованих композицією різного складу, на екологічні процеси в ґрунті 

й екобезпеку рослинницької продукції. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано 

такі методи дослідження: аналітико-синтетичні методи – оцінка ступеня за-

бруднення навколишнього природного середовища мінеральними добрива-

ми; лабораторні – визначення фізико-хімічними, хімічними та мікробіологі-

чними методами властивостей вивільнення основних елементів живлення і 

впливу капсульованих мінеральних добрив на мікрофлору ґрунту; польові – 

вивчення продуктивності сільськогосподарських культур (картоплі, ячменю 

ярого, кукурудзи, сої, моркви та буряку столового) залежно від застосуван-

ня капсульованих мінеральних добрив; статистичні – встановлення на осно-

ві дисперсійного та регресійного методів вірогідності отриманих результа-

тів. 
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Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше: 

 експериментально досліджено позитивний вплив створених капсу-

льованих форм мінеральних добрив на загальну й азотфіксуючу мікрофлору 

ґрунту у двох системах: «ґрунт–добриво» – на темно-сірому опідзоленому, 

ясно-сірому опідзоленому і дерново-підзолистому ґрунтах; «ґрунт–

добриво–рослина» – на темно-сірому опідзоленому ґрунті; 

 експериментально встановлено, що процес вивільнення доступних 

рухомих форм калію, фосфору й азоту з мінеральних добрив, капсульованих 

композицією різного складу, в системах «ґрунт–добриво» та «ґрунт–

добриво–рослина» триває рівномірно упродовж вегетації культур; 

 встановлено позитивний вплив мінеральних добрив, капсульованих 

композицією різного складу, на зміну pH у бік алкалізації темно-сірого 

опідзоленого, ясно-сірого опідзоленого та дерново-підзолистого ґрунтів. 

Отримало подальший розвиток розуміння закономірностей впливу кап-

сульованиих форм мінеральних добрив на живлення рослини, кругообіг і 

втрати хімічних елементів в агроекосистемах гумідної зони Західного Лісо-

степу. 

Удосконалено методичні підходи у дослідженнях ефективності застосу-

вання капсульованих форм мінеральних добрив у польових умовах в агро-

екосистемах польових та овочевих культур (картоплі, ячменю ярого, куку-

рудзи, сої, моркви та буряку столового).  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено систему 

конкретних технічних рішень щодо виготовлення мінеральних добрив, які 

необхідно покривати оболонкою різного складу з метою застосування в аг-

ротехнологіях для внесення відповідних видів добрив під конкретні культу-

ри. Результати дослідження передано до Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону Національної академії аграрних наук (Оброшино, 

Львівська обл.) для використання з метою удосконалення застосовування в 

агротехнологіях. Наукові результати дисертації адаптовані  до навчального 

процесу підготовки фахівців з екології, охорони навколишнього середовища 

та збалансованого природокористування у Національному університеті 

«Львівська політехніка» та застосовуються у викладанні дисципліни «Агро-

екологія» на кафедрі екології та збалансованого природокористування. 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає у 

встановленні закономірностей впливу різних видів капсульованих добрив 

на компоненти агроекосистеми, виконанні лабораторних і польових дослі-

джень, опрацюванні отриманих результатів, їх аналізі та впровадженні. На 

використані матеріали досліджень інших авторів у роботі є відповідні по-

кликання. Формулювання теми, мети, постановка завдань та обговорення 
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результатів здійснені разом із науковим керівником д.т.н., професором Ма-

льованим М.С.  

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації обговорюва-

лися на: 2-му Міжнародному конгресі «Захист навколишнього середовища. 

Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (Львів, 2012); I-й 

Міжнародній конференції молодих вчених EcoTour-2013 (Львів, 2013); 5-му 

Міжнародному екологічному форумі «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста плане-

та» (Херсон, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціа-

льно-екологічні проблеми переходу до сталого розвитку: реалії та перспек-

тиви ХХІ століття» (Київ-Ялта, 2013); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виро-

бництва України» (Львів-Оброшино, 2014). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 10 

працях, з них статті в наукових фахових виданнях України – 4, статті в нау-

кових періодичних виданнях інших держав – 1, тези доповідей та матеріали 

конференцій – 5. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 

4 розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Матеріа-

ли дисертаційної роботи викладено на 147 с. машинописного тексту, ілюст-

ровано 43 рисунками, текст містить 28 таблиць, у списку використаної літе-

ратури наведено 226 літературних джерел, у т. ч. 22 – латиницею, дисерта-

ція містить 2 додатки. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульо-

вано мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, показано наукову но-

визну та практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію 

про апробацію, структуру та обсяг роботи, визначені положення, які мають 

наукове й практичне значення. 

Перший розділ присвячений огляду наукової літератури за темою дисе-

ртації. Проведено теоретичний аналіз поведінки традиційних мінеральних 

добрив в агроекосистемах та розглянуто негативні наслідки використання 

мінеральних добрив для навколишнього середовища (Фурдичко О.І., 2014, 

Писаренко В.М., 2002, Господаренко Г.М., 2002, Телегуз О.В., 2013, Шев-

чук О.В., 2013, Носко Б.С., 2013). Показано вплив мінеральних добрив на 

ґрунтову мікрофлору та можливі шляхи зменшення забруднення агроекоси-

стем ними через заміну традиційних мінеральних добрив капсульованими 

добривами пролонгованої дії (Краєвський О.О., 2013, Нагурський О.А., 

2012, Острога Р.О., 2014). Сформульовано цілі та завдання досліджень. 
У другому розділі наведена загальна характеристика об’єкта й предмета 

дослідження. Розроблена структурно-логічна схема дисертаційних дослі-
джень. Подана характеристика матеріалів, які використовували як сировину 
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для створення оболонки капсули, а також характеристика базового грану-
льованого добрива (ГД) – нітроамофоски. Описано методику капсулювання 
та установку для покриття мінерального добрива водорозчинною капсулою, 
методику й схему польових агроекологічних досліджень. Адаптовано мето-
дики досліджень впливу капсульованих мінеральних добрив на кінетику ро-
сту рослин та мікробіологічну активність мікрофлори ґрунту. 

Третій розділ присвячений опису експериментальних лабораторних до-
сліджень й оцінці впливу капсульованих мінеральних добрив (КД) на агро-
екосистеми. Досліджували 3 види покриття нітроамофоски для забезпечен-
ня пролонгованої дії: 

1. КД №1 – полістирол (80 %) + лігнін (20 %);  
2. КД №2 – полістирол (60 %) + лігнін (20 %) + цеоліт (20 %); 
3. КД №3 – лігнін (45 %) + цеоліт (55 %). 

Вплив капсульованих добрив на ґрунтове середовище визначали у двох 
комплексах досліджень, в яких з’ясовували зміну: pH ґрунтового розчину, 
вміст елементів живлення, кількість мікроорганізмів в ґрунті.  

У першій серії дослідження вибрано 3 види найбільш поширених ґрунтів 
у Львівській області: темно-сірі опідзолені, ясно-сірі опідзолені та дерново-
підзолисті. У кожний тип ґрунту вносили 4 види добрив з нормою 
1000 кг/га. Зразки витримували в боксі зі сталою температурою 21 °С і від-
носною вологістю повітря 90 %. Вологість ґрунту підтримували на рівні: 
для темно-сірого опідзоленого – 17,2 %, ясно-сірого опідзоленого – 17,6 %, 
дерново-підзолистого – 12,8 %.  У другій серії дослідження вивчали вплив 
добрив у системі «ґрунт–добриво–рослина». У дослідженнях відтворювали 
режими розпушення та поливу рослин, які практикують у тепличних умо-
вах. Температурний режим був на рівні 15–18 °С. Для цього досліду було 
відібрано темно-сірий опідзолений ґрунт у горщики для внесення 4 видів 
добрив із нормою у перерахунку 1000 кг/га і насіння крес-салату.  

У всіх дослідних варіантах у системі «ґрунт–добриво» встановлено тен-
денцію до зменшення рівня рН ґрунтового розчину, яке б могло спричинити 
засолення ґрунтів у разі тривалого їх використання у таких змодельованих 
лабораторних умовах. Результати дослідження рН ґрунту в системі «ґрунт–
добриво–рослина» наведено в табл. 1 

Таблиця 1 

Зміна pH ґрунту в системі «ґрунт–добриво–рослина» 

Варіант дос-

ліду 

pH ґрунту через …, діб  

0  30  60  

Контроль 5,38 5,5 6,44 

ГД 5,0 6,47 

КД №1 5,1 6,5 

КД №2 5,2 6,46 

КД №3 5,2 6,41 
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У системі «ґрунт–добриво–рослина» в усіх досліджуваних зразках на за-

вершальних етапах досліду рівень рН ґрунтового розчину підвищувався і 

наближався до нейтрального (рН = 6,5–7,5). На початкових етапах дослі-

дження всі види капсульованих добрив мають слабший вплив на зміну кис-

лотності ґрунту порівняно з гранульованими, а, отже, не так агресивно 

впливають на ґрунтову мікрофлору і рослинний покрив.  

Дослідження у системі «ґрунт–добриво» за штучно створених кліматич-

них умов показали таку загальну тенденцію вивільнення елементів живлен-

ня: 

 рухомі сполуки фосфору (P2O5) постійно нагромаджуються у зраз-

ках відповідно до тривалості досліду, але у зразках із гранульованим добри-

вом більша кількість P2O5 вивільняється на початкових етапах, а у варіантах 

із капсульованим – на етапі 60 і 90 діб; 

 кількість рухомих сполук калію (K2O) в усіх варіантах із добривом 

на початковому етапі (30 діб) значно зростає, особливо у гранульованих до-

брив, а на наступних етапах (60 і 90 діб) спадає до рівня 12–66 мг/кг ґрунту. 

Це можна пояснити нагромадженням рухомих форм калію і перетворенням 

їх на важкодоступні форми. У капсульованих добривах (особливо КД № 1 і 

КД № 2) перепад доступних форм калію менший – 6–30 мг/кг ґрунту через 

повільніше вивільнення доступних форм елементів живлення; 

 кількість рухомого лужногідролізованого азоту (NO2) постійно зме-

ншується у зразках відповідно до тривалості досліду, що можна пояснити 

постійним споживанням його мікрофлорою ґрунту. Також потрібно зверну-

ти увагу на те, що на етапі 60 діб показники у варіантах з КД № 1 і КД № 2 

на 10–33 мг/кг ґрунту NO2 більше, ніж у варіантах з ГД. 

Дослідження процесу вивільнення елементів у системі «ґрунт–добриво–

рослина» свідчать, що у варіанті з гранульованим добривом на 30-ту добу 

досліду P2O5 вивільнилося на 11–16 мг/кг ґрунту більше, ніж у капсульова-

них добривах; K2O – на 29–36 мг/кг ґрунту більше, ніж у капсульованих до-

бривах; вивільнена кількість NO2 була на рівні 3–6 мг/кг ґрунту. Після 60 

діб кількість вивільнених елементів живлення значно змінилася в усіх варі-

антах капсульованих добрив і була більшою, ніж у простому ГД. Так, у ва-

ріантах із капсульованими добривами на 60-ту добу досліду: P2O5 вивільни-

лося на 10–24 мг/кг ґрунту більше; K2O – на 3–13 мг/кг ґрунту більше; кіль-

кість NO2 – на 8–31 мг/кг ґрунту більше, ніж у ГД. Це можна пояснити тим, 

що на початкових етапах ГД швидше розчинилося і вивільнило велику кіль-

кість поживних елементів, які не змогли повною мірою засвоїтися рослина-

ми. Надмірна їх кількість вивелася системою поливу за межі кореневої сис-

теми рослин, а в капсульованих добривах процес вивільнення тривав посту-

пово, що забезпечило краще засвоєння елементів живлення.  
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Кількість мікроорганізмів у ґрунті визначали методом посіву ґрунтових 

суспензій на агаризовані поживні середовища. Результати впливу добрив на 

активність мікрофлори ґрунту в системі «ґрунт – добриво» свідчать, що в 

ясно-сірому опідзоленому ґрунті ГД спричинює стрімке коливання зміни 

кількості мікроорганізмів – від 6×10
9 

до 2×10
7
 КУО/г ґрунту впродовж 30 

діб. Найкраще за таких умови проявило себе КД № 2, яке вивільняло елеме-

нти живлення стабільно і не спричиняло різких змін кількості мікроорганіз-

мів. Крім того, на 90-ту добу в цьому варіанті встановлено найбільшу кіль-

кість мікроорганізмів – 2×10
7 

КУО/г ґрунту. Чисельність азотфіксуючої мік-

рофлори впродовж 30 діб у всіх варіантах значно збільшилася, проте на ета-

пі 90 діб найкраще проявили себе варіанти з КД № 3 та КД № 2, в яких ви-

явлено 9×10
6 
та 8×10

6
 КУО/г ґрунту відповідно.  

Результати проведених мікробіологічних досліджень системи «ґрунт–

добриво–рослина» наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Кількість мікроорганізмів у системі  

«ґрунт–добриво–рослина», КУО/г ґрунту 

Варіант 

досліду 

Загальна к-ть мікрофлори  Азотфіксуюча мікрофлора 

0 діб 30 діб 60 діб 0 діб 30 діб 60 діб 

Контроль 3×10
8
 7×10

7
 5×10

6
 2×10

5
 2×10

6
 3×10

5
 

ГД 2×10
7
 9×10

6
 5×10

6
 2×10

5
 

КД №1 3×10
7
 5×10

7
 9×10

6
 4×10

5
 

КД №2 2×10
7
 8×10

7
 8×10

6
 5×10

5
 

КД №3 7×10
8
 5×10

7
 3×10

7
 6×10

6
 

 

На початковому етапі проведення досліду в усіх варіантах відбулося 

зниження кількості загальної мікрофлори ґрунту, окрім варіанта з КД № 3, 

де цей показник збільшився від 3×10
8
 до 7×10

8
 КУО/г ґрунту. У період від 

30 до 60 діб кількість загальної мікрофлори ґрунту на контролі і у варіанті з 

ГД зменшувалася, у варіантах із капсульованим добривом № 2 і № 1 – збі-

льшувалася і становила 8×10
7
 і 5×10

7
 КУО/г ґрунту відповідно. У варіанті з 

КД № 3 на проміжку від 30 до 60 діб кількість загальної мікрофлори ґрунту 

знижувалася з 7×10
8
 до 5×10

7
 КУО/г ґрунту. Найкраще в цьому досліді про-

явив себе варіант з КД № 2, який забезпечив найбільше зростання кількості 

загальної мікрофлори ґрунту в системі «ґрунт–добриво–рослина». Дослі-

дження показали, що кількість азотфіксуючої мікрофлори ґрунту в системі 

«ґрунт–добриво–рослина» в усіх варіантах майже не відрізнялася, винятком 

є варіант з КД № 3, в якому отримано на порядок більшу чисельність азот-

фіксуючої мікрофлори порівняно з іншими варіантами.  

На рис. 1 представлена залежність зміни кількості загальної мікрофлори 

у варіантах з КД № 2. На початку експозиції вона зменшується, але пізніше 
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значно збільшується порівняно з варіантами з простим ГД, де кількость за-

гальної мікрофлори ґрунту зменшується впродовж досліду. Дослідження 

показали, що на чисельність 

азотфіксуючої мікрофлори 

ґрунту у двох досліджуваних 

системах порівняно з ГД  

сприятливіше впливає КД 

№ 3. 

Отже, можна дійти висно-

воку, що підвищена норма 

внесення капсульованих міне-

ральних добрив, яка стано-

вила 1000 кг/га, не завдала 

шкоди загальній та азотфік-

суючій мікрофлорі ґрунту і 

позитивно вплинула на кіль-

кість мікроорганізмів в окре-

мих варіантах. Зокрема слід 

виокремити варіант з КД № 2, який показав найкращий вплив на зміну кіль-

кості загальної мікрофлори ґрунту у двох досліджуваних системах, та варі-

ант із КД № 3, який забезпе-

чив найкращі умови для роз-

витку азотфіксуючої мікроф-

лори ґрунту у двох системах.  

Дослідження впливу кап-

сульованих мінеральних доб-

рив на кінетику росту рослин 

проводили в горщечках 

об’ємом 1·10
-4 

м
3
,
 
в які

 
висіва-

ли крес-салат. Темпе-

ратурний режим під час веге-

тації коливався від 13 до 

19°С. Протягом вегетації про-

водили догляд і спостере-

ження за рослинами, резуль-

тати показано на рис. 2.  

На початковому етапі (1–

20 днів) розвитку рослин 

крес-салату краще себе про-

явили зразки, в яких було 

внесено ГД та КД № 3, у 
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Рис. 1. Логарифмічна залежність зміни 

загальної кількості мікрофлори ґрунту 

у двох системах. 

Рис. 2. Кінетика росту крес-салату за-

лежно від типу добрив, які застосовува-

ли: - КД № 1; ■ - КД № 2; ▲ - КД 

№ 3; × - гранульовані добрива; ● - конт-

роль (без добрив). 
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зв’язку з тим, що вони швидше розчиняються і забезпе-чують рослину бі-

льшою кількістю поживних елементів. У період 20–25 днів рослини в усіх 

варіантах, окрім контролю, розвивалися приблизно одна-ково, але там, де 

були внесені КД № 1 та КД № 2, мали розвинутіше стебло, були розгалуже-

ніші. На завершальному етапі досліду (30–45 днів) най-кращий розвиток ро-

слин крес-салату показали зразки, в яких вносили КД № 2. Добре проявив 

себе зразок із КД № 1. 

Результати досліджень свідчать про те, що всі види капсульованих доб-

рив показали себе краще, ніж ГД. Ймовірно це пов’язано з тим, що у разі за-

стосування ГД значна їх частина вимивається, спричиняючи нестачу пожи-

вних речовин у субстраті. А капсульовані добрива, завдяки пролонгації дії, 

вивільняли елементи живлення повільніше, що давало змогу рослині повні-

ше засвоїти їх. Рослини рівномірно розвивалися протягом усієї вегетації, а у 

варіанті застосування ГД на початковому етапі спостерігався скачок у рості 

рослини та її видовження. 

Четвертий розділ присвячений визначенню ефективності застосування 

капсульованих мінеральних добрив в агроекосистемах польових культур. 

Польові дослідження проводили відповідно до загальноприйнятих мето-

дик (за Доспеховим) на дослідних полях Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН. Вивчали вплив на агроекосистеми таких куль-

тур: картоплі, ячменю ярого, сої, кукурудзи, моркви та буряку столового. 

Приріст врожаю ячменю ярого становив: на варіанті з КД № 1 – 0,5 т/га 

(18,5 %), з КД № 2 – 0,8 т/га (29,6 %), а з КД № 3 – 0,3 т/га (11,1 %) порівня-

но з контролем (2,7 т/га). Найкращі результати одержали на варіанті з 

КД № 2, до складу капсулоутворювальної композиції якого входив, крім лі-

гніну та природного сорбенту, і полістирол, який, мабуть, забезпечував бі-

льшу механічну міцність оболонки й відповідно подовжував термін її функ-

ціонування без руйнування. На цьому самому варіанті відмічено і найвищу 

масу 1000 насінин ячменю ярого – 45,6 г.  

Результати досліджень впливу різних видів добрив на врожайність куку-

рудзи показали переваги порівняно з контролем. Але найкращі результати 

спостерігали у варіанті з КД № 3, до складу оболонки якого входили тільки 

природні компоненти: лігнін та природний сорбент. Це добриво на початко-

вих етапах забезпечило потужний старт для росту й розвитку культури, 

приріст врожаю порівняно з контролем становив 1,663 т/га (16,15 %.).  

Проводили аналіз впливу добрив в агроекосистемі на розвиток та уро-

жайність картоплі сорту Щедрик. Найкращу врожайність картоплі спостері-

гали на варіантах із капсульованими добривами (рис. 3). 

Відповідно до отриманих результатів, наведених на рис. 3, приріст врожаю 

у варіантах з КД становив 17,71–31,02 т/га, у варіанті з ГД – 13,64 т/га порі-

вняно з контролем (59,29 т/га). Особливо слід виокремити результати на ва-
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ріанті з КД № 2, на якому приріст врожаю становив 31,02 т/га (34 %) порів-

няно з контролем. Усі варіанти із застосуванням капсульованих добрив по-

казали кращі результати завдяки рівномірному вивільненню елементів жив-

лення. Оскільки кількість опадів на початку вегетаційного періоду була 

надмірною, це спричинило різке вимивання ГД. Значне зменшення опадів у 

липні-серпні в поєднанні з нестачею елементів живлення спричиняло при-

гнічення росту й розвитку рослин картоплі на цьому варіанті. Отримані ре-

зультати свідчать, що картоплю сорту Щедрик оптимально забезпечило 

елементами живлення КД № 2. 
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Рис. 3. Вплив добрив на врожайність картоплі. 

 

На посівах сої найперспективніше застосовувати КД № 1 та КД № 2, які 

забезпечили зростання врожайності культури порівняно з контролем на 46,5 

та 44,1 % відповідно. 

На посівах моркви найбільший приріст врожаю забезпечило КД № 2. Це 

можна пояснити тим, що насіння моркви має тверду оболонку і повільно 

проростає, а КД № 2 максимально ефективно й своєчасно віддавало елемен-

ти живлення рослині та забезпечувало її стабільний ріст і розвиток. 

Результати досліджень впливу різних видів добрив на врожайність буря-

ку столового свідчать про перспективність застосування КД. Найкращий ре-

зультат показав варіант з КД № 2, в якому приріст врожаю порівняно з кон-

тролем становив 16,9 т/га (30 %). 

Для оцінки ефективності дії добрива розраховували коефіцієнт ефектив-

ності використання добрив, який характеризує кількість приросту врожай-

ності на одиницю внесеної діючої речовини добрива (табл. 3). На всіх дос-
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ліджуваних культурах коефіцієнт ефективності використання добрива для 

капсульованих добрив значно перевищує (в деяких випадках більш, ніж 

учетверо) цей самий показник для гранульованих добрив, оскільки за мен-

шої кількості внесеної діючої речовини (що відповідно зменшує забруд-

нення агроекосистеми незасвоєними рослинами мінеральними добривами) 

урожайність вища. Це свідчить про високу господарську ефективність ви-

користання КД . 
 

Таблиця 3 

Коефіцієнт ефективності використання різних видів добрив 

№ 

вар. 
Сільськогосподарська 

культура 

Kеф, т урожаю/т діючої речовини 

ГД КД №1 КД №2 КД №3 

1 Картопля 33,43 50,16 84,47 48,23 

2 Ярий ячмінь 1,96 5,44 8,71 3,27 

3 Соя 1,70 10,26 9,72 7,22 

4 Кукурудза 6,39 8,93 10,23 18,12 

5 Морква 47,38 68,84 87,72 63,76 

6 Буряк столовий  23,85 50,83 61,36 57,01 
 

Узагальнюючи результати досліджень, можна дійти висновку, що най-

ефективніше застосовувати КД № 1 для вирощування сої; КД № 2 – для ви-

рощування картоплі, ярого ячменю, моркви та буряку столового; КД № 3 – 

для вирощування кукурудзи. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та відображе-

но виконання наукового завдання щодо збільшення ефективності викорис-

тання мінеральних добрив в агроекосистемах польових і овочевих культур 

на основі удосконалення та внесення капсульованих мінеральних добрив, а 

також зменшення техногенного навантаження на довкілля, поліпшення яко-

сті і здешевлення продукції. На основі всебічного аналізу отриманих ре-

зультатів доходимо таких висновків: 

1. На основі аналізу мікроструктури капсульованих частинок, отриманих 

в апараті з активною гідродинамікою (апарат киплячого шару), встановлено, 

що для всіх видів дослідної капсулоутворювальної композиції отримано ка-

псулу з рівномірно нанесеним покриттям. Зміною режиму капсулювання в 

апараті можна досягти зміни товщини оболонки капсули, а, отже, різного 

терміну пролонгаційної дії добрив. 

2. Встановлено динаміку вивільнення діючої речовини з мінеральних 

добрив: у всіх варіантах застосування капсульованих добрив кількість виві-

льнених елементів живлення після 60 діб була більшою, ніж у зви-чайних 

гранульованих (P2O5  – на 10–24 мг/кг ґрунту; K2O – на 3–13 мг/кг ґрунту; 

NO2 – на 8–31 мг/кг ґрунту). 
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3. На початкових етапах стандартне гранульоване добриво швидше роз-

чиняється і вивільняє значну кількість діючих речовин, які залишаються не-

засвоєними. Непоглинена їх частина виводиться з гравітаційною ґрунто-вою 

водою у профіль ґрунту за межі кореневої системи рослин. Із капсу-

льованих добрив вивільнення повільніше і триваліше, що забезпечує пов-

ніше й довше засвоєння елементів живлення рослинами через кореневу сис-

тему.  

4. Дослідженням зміни кислотності ґрунту у двох системах «ґрунт–

добриво» і «ґрунт–добриво–рослина» встановлено, що на початкових етапах 

росту й розвитку рослин всі види капсульованих добрив мають слабший 

вплив на зміну кислотності ґрунту порівняно з гранульованими, а, отже, не 

так агресивно впливають на мікрофлору ґрунту та рослинний покрив. Із 

плином часу вплив нівелюється. 

5. Підвищена норма внесення капсульованих мінеральних добрив 

(1000 кг/га) не мала негативного впливу на загальну та азотфіксуючу мік-

рофлору ґрунту, але позитивно позначилася на кількості мікроорганізмів в 

окремих варіантах. Найбільший вплив на зміну кількості загальної мікро-

флори ґрунту у двох системах дослідження встановлено у варіанті застосу-

вання КД № 2. Оптимальні умови для ефективного розвитку азотфіксуючої 

мікрофлори ґрунту виявлено у варіанті застосування КД № 3. 

6. Усі форми капсульованих добрив мали переваги над звичайним грану-

льованим, що, очевидно, пов’язано зі значним вимиванням гранульованого 

добрива зі зони живлення рослин, яке спричинює нестачу поживних речо-

вин у субстраті. Унаслідок застосування гранульованого добрива встанов-

лено скачок росту рослин та їх видовження на початковому етапі. Надалі 

динаміка росту спадає порівняно зі зростанням рослин, підживлених капсу-

льованими добривами. Важливо, що капсульовані добрива пролонговано 

вивільняли елементи живлення й уможливлювали повніше їх засвоєння ро-

слинами й рівномірніший розвиток упродовж вегетації. 

7. Встановлено, що використання капсульованих мінеральних добрив за 

ефективністю значно переважає гранульовані для всіх дослідних культур: 

а) приріст врожаю картоплі сорту Щедрик на темно-сірому опідзолено-

му ґрунті від застосування капсульованих добрив у розрахунку 0,8 т/га ста-

новив 17,71–31,02 т/га, від гранульованого – 13,64 т/га порівняно з контро-

лем (29,29 т/га). Найвищу врожайність отримано у варіанті вико-ристання 

КД № 2. Приріст врожаю становив 31,02 т/га (34 %), а у варіанті застосу-

вання гранульованого добрива – 17,38 т/га (23,8 %) порівняно з контролем; 

б) збільшення врожайності ячменю ярого у варіанті застосування КД 

 № 1 становило 0,5 т/га (18,5 %), з КД № 2 – 0,8 т/га (29,6 %), з КД № 3 –    

0,3 т/га (11,1 %), у варіанті з ГД – 0,2 т/га (7,4 %) до контролю (2,7 т/га). 

Найкращу врожайність одержано за використання КД № 2 – приріст вро-
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жаю порівняно з варіантом застосування ГД становив 0,6 т/га (20,7 %). Цей 

варіант показав найвищу масу 1000 насінин – 45,6 г. У варіанті вико-

ристання КД № 2 та КД № 3 тривалість фенологічних фаз збільшувалася у 

середньому на 1–2 дні; 

в) приріст врожаю сої у варіанті використання капсульованих добрив з 

КД № 1 становила 0,94 т/га (46,5 %), з КД № 2 – 0,89 т/га (44,2 %), з КД № 3 

– 0,66 т/га (32,7 %), а у варіанті з ГД – 0,17 т/га (8,6 %). Найвищий врожай 

отримано у варіанті з КД №1 – 2,97 т/га, порівняно із застосуванням ГД 

приріст становив 0,77 т/га (34,9 %). Найбільшу масу 1000 насінин отримано 

у варіанті з КД № 3 – 165,5 г; 

г) у досліді вирощування кукурудзи застосування всіх видів капсульо-

ваних мінеральних добрив забезпечило вищу врожайність, ніж на контролі. 

Однак найвищою вона була від застосування КД № 3, яке на початкових 

етапах забезпечило стрімкий старт для росту й розвитку культури. Приріст 

врожаю становив 1,66 т/га (16,15 %) порівняно з контролем, порівняно з ГД 

– 1,01 т/га (9,23 %); 

д) для вирощування моркви найдоцільніше серед досліджуваних видів 

капсульованих мінеральних добрив застосовувати КД № 2, яке забезпечу-

вало високу врожайність – 85,6 т/га. Приріст врожаю становив 24,2 т/га 

(39 %) порівняно з контролем, 9,7 т/га (13 %) – порівняно з варіантом засто-

сування ГД. Також спостерігали поліпшення фракційного складу коре-

неплодів; 

е) використання капсульованих видів добрив забезпечило приріст вро-

жаю буряку столового 14,0–16,9 т/га (24,9–30,0%) порівняно з контролем, 

тоді як для ГД цей показник склав 7,3 т/га (13%). Найвищою врожайність 

була у варіанті з КД № 2: приріст урожаю становив 16,9 т/га (30,0 %) порів-

няно з контролем, порівняно з ГД – 9,6 т/га (15,1 %). 

8. Залежності вмісту нітратів у вирощеній продукції від виду внесених 

добрив не виявлено. У продукції всіх дослідних культур цей показник був у 

межах ГДК. 

9. Застосування композиції капсульованих мінеральних добрив вагомо 

впливало на показники якості зерна сої: вміст білка в середньому на 35–

38 %, уміст олії – на 21,0–21,7 % вищий порівняно з варіантом, де вико-

ристовували звичайні гранульовані добрива. Найвищі результати одержано 

у варіанті, де до складу капсулоутворювальної композиції входила більша 

частина полістиролу, який, мабуть, забезпечував вищу механічну міцність 

оболонки і, відповідно, подовжував термін її функціонування без руйну-

вання, а отже, й тривале вивільнення поживних елементів у процесі вегета-

ції сої. 

10. Застосування капсульованих мінеральних добрив в агроекосистемах 

картоплі, ячменю ярого, сої, кукурудзи, моркви та буряку столового збіль-
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шує коефіцієнт засвоєння добрив рослинами у середньому на 4,4 %. Втрати 

в гідросферу та атмосферу у варіантах застосування капсульованих мінера-

льних добрив зменшуються на 47,4 %, що у фізичній масі становить: на по-

сівах картоплі – 106,3 кг/га, на посівах ячменю ярого, сої та кукурудзи –  у 

середньому 26,6 кг/га, моркви та буряку столового – 79,7 кг/га.  

11. Встановлено, що коефіцієнт ефективності використання добрива для 

капсульованих добрив у середньому у 2–4 рази перевищує цей показник у 

варіанті застосування ГД, оскільки за меншої кількості внесеної діючої ре-

човини врожайність культур зростає. Найефективніше застосовувати 

КД № 1 для вирощування сої; КД № 2 – для вирощування картоплі, ячменю 

ярого, моркви та буряку столового; КМД № 3 – для вирощування кукуру-

дзи. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для зменшення антропогенного навантаження на агроекосистеми, а саме 

втрат добрив у гідросферу та атмосферу доцільно використовувати    капсу-

льовані мінеральні добрива пролонгованої дії.  

Використання капсульованого мінерального добрива №2 (10 % капсула, 

склад: полістирол-лігнін-цеоліт) на темно-сірому опідзоленому ґрунті в 

умовах Західного Лісостепу України забезпечує приріст врожаю польових 

культур порівняно з контролем: картоплі – 31,02 т/га (34 %), ячменю ярого – 

0,6 т/га (20,7 %), сої – 0,893 т/га (44,1,6 %), моркви –  24,2 т/га (39 %), буря-

ку столового – 16,9 т/га (30,0 %).  

Для вирощування кукурудзи доцільно застосовувати капсульоване міне-

ральне добриво № 3 (10 % капсула, склад: лігнін-цеоліт), яке забезпечує 

приріст урожаю 1,7 т/га (16,15 %) порівняно з контролем. 

Доцільно налагодити промислове виробництво капсульованого мінера-

льного добрива № 2, яке зменшує екологічне навантаження на агроекосис-

теми, забезпечує збільшення врожайності польових культур та поліпшує 

якість продукції.  
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АНОТАЦІЇ 

Тимчук Іван Степанович. Агроекологічна оцінка капсульованих мі-

неральних добрив в умовах заходу України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподар-

ських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний 

аграрний університет. МОН України, Львів, 2016. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу капсульованих 

мінеральних добрив на агроекосистеми. Проведено аналіз шляхів забруд-

нення агроекосистеми добривами, запропоновано використання нових видів 

капсульованих добрив. Виконано комплекс лабораторних агроекологічних 

досліджень для встановлення впливу новостворених типів добрив на pH та 

мікрофлору ґрунту, зміну кількості елементів живлення та на кінетику росту 

й розвитку рослин. Проведено комплекс випробувань ефективності капсу-

льованих мінеральних добрив в агроекосистемах польових культур. Встано-

влено коефіцієнт ефективності використання різних видів добрив для виро-

щування картоплі, ячменю ярого, сої, кукурудзи, моркви та буряку столово-

го. 

Ключові слова: капсульовані мінеральні добрива, агроекосистема, кап-

сулоутворювальна композиція, мікрофлора ґрунту, pH ґрунту, урожайність, 

ефективність. 

 

Тымчук Иван Степанович. Агроэкологическая оценка капсулиро-

ванных минеральных удобрений в условиях запада Украины. – На пра-

вах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-

ственных наук по специальности 03.00.16 – экология. – Львовский нацио-

нальный аграрный университет. МОН Украины, Львов, 2016. 

Диссертационная работа посвящена исследованию влияния капсулиро-

ванных минеральных удобрений на агроэкосистемы. Проведен анализ путей 

загрязнения агроэкосистемы удобрениями, предложено использование но-

вых видов капсулированных удобрений. 

Изучено изменение кислотности почвы в двух системах "почва–
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удобрение" и "почва–удобрение–растение". На начальных этапах исследо-

вания все виды капсулированных удобрений осуществляли более слабое 

влияние на изменение кислотности почвы по сравнению с гранулирован-

ным, следовательно не так агрессивно влияли на почвенную микрофлору и 

растительный покров, в дальнейшем это влияние нивелировалось. 

Исследования влияния удобрений на микробиологическую активность 

почвы показали, что повышенная норма внесения капсулированных мине-

ральных удобрений, которая представляла 1000 кг/га, не нанесла вреда об-

щей и азотфиксирующей микрофлоре почвы и положительно повлияла на 

количество микроорганизмов в отдельных вариантах. 

Результаты влияния удобрений на кинетику роста растений свидетель-

ствуют, что все виды капсулированных удобрений влияли на неѐ лучше, 

чем обычное гранулированное, что, наверное, связано со значительным вы-

мыванием гранулированного удобрения из зоны питания растений и впо-

следствии вызывает недостаток питательных веществ в субстрате. Поэтому 

при применении гранулированного удобрения наблюдается скачек в росте 

растения и его удлинения на начальном этапе, а в дальнейшем – значитель-

ное отставание этих же параметров по сравнению с растениями, которые 

питались капсулированными удобрениями. В то же время капсулированные 

удобрения пролонгированно высвобождали элементы питания, что дало 

возможность в более полной мере усвоить их растениями и равномерно раз-

виваться им в течении всей вегетации. 

Установлено зависимость содержания нитратов от вида внесенных 

удобрений. Во всех исследуемых культурах этот показатель существенно не 

изменялся и был значительно ниже от предельно допустимой нормы. 

Проведен комплекс испытаний эффективности капсулированных мине-

ральных удобрений в агроэкосистемах полевых культур. Установлен коэф-

фициент эффективности использования разных видов удобрений для выра-

щивания картофеля, ячменя ярового, сои, кукурузы, моркови и свеклы сто-

ловой. Следует отметить, что для всех исследуемых культур этот показатель 

значительно выше (в 2-4 раза) при использовании капсулированных удоб-

рений, чем при гранулированном удобрении, поскольку при меньшем коли-

честве внесенного действующего вещества урожайность культур повыша-

лась. 

Ключевые слова: капсулированные минеральные удобрения, агроэко-

система, капсулирующая композиция, почвенная микрофлора, рН почвы, 

урожайность, эффективность. 

 

Tymchuk I.S. Agroecological estimation of capsulated mineral fertilizers 

in conditions of the west of Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of agricultural sciences, specialty 03.00.16 
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– ecology. – Lviv National Agrarian University, Lviv, 2016. 

The dissertation work is dedicated to research of influence of the capsulated 

mineral fertilizers on agroecosystems. The analysis of the contamination ways of 

agroecosystem by fertilizers is conducted, the use of new types of the capsulated 

fertilizers are offered. The complex of laboratory agroecological research for es-

tablishment of influence of the new created types of fertilizers on pH and soil mi-

croflora, change of amount of nourishment elements and on kinetics of growth 

and development of plants are carried out. The complex of tests of the capsulated 

mineral fertilizers efficiency in the agroecosystems of the field cultures is con-

ducted. The coefficient of use efficiency of different types of fertilizers is estab-

lished for growing of potato, spring barley, soybean, corn, carrot and table beet. 

Key words: capsulated mineral fertilizers, agroecosystem, capsul bormed 

composition, microflora of soil, soil pH, yield, efficiency 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підписано до друку 19 квітня 2016 р. Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman». 

Формат 60х84/16. Умов. Друк. арк. 0,9. Наклад 100 прим. Замовлення №75 

Друк СПДФО Марусич М.М. Свідоцтво №1252  від 30.12.1996 
м. Львів, пл. Осмомисла, 5/11 

тел/факс: (032) 261-51-31. 

e-mail: interprint-m@rambler.ru 

 

mailto:interprint-m@rambler.ru

