
Міністерство освіти і науки України  

Львівський національний аграрний університет 

 

 

 

 
 

ГЕРМАНОВИЧ ОЛЬГА МИРОСЛАВІВНА  

 

 

 

 

 

УДК [574.4:63]:631.821 

 

 

 

ЕМІСІЯ ДІОКСИДУ КАРБОНУ ҐРУНТОМ  

ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ І ВАПНУВАННЯ  

В АГРОБІОГЕОЦЕНОЗАХ ОПІЛЛЯ 
 

03.00.16 – екологія 

 

 

 

 

 

Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2018



 

Дисертацією є рукопис.  

Робота виконана у Львівському національному аграрному університеті  

Міністерства освіти і науки України.  

 

 

Науковий керівник:        доктор біологічних наук, професор,  

академік НААН України  

Снітинський Володимир Васильович,  

Львівський національний аграрний університет, 

ректор. 

 

Офіційні опоненти:          доктор біологічних наук,  

професор Парпан Василь Іванович,  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника», професор; 

 

кандидат біологічних наук,  

старший науковий співробітник  

Вовк Оксана Богданівна, 

Державний природознавчий 

музей НАН України, вчений секретар. 

 

 

 

 

Захист відбудеться «_27_»__лютого__2018 р. об 11.00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 36.814.04 у Львівському національному аграрному 

університеті за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, 

вул. Володимира Великого, 1, головний корпус, зал засідань вченої ради. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного 

аграрного університету за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, 

м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.  

 

 

 

 

Автореферат розісланий «27» січня 2018 р.  

 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради, 

кандидат сільськогосподарських наук                                Н. В. Качмар 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сприятливі природні умови та вигідне географічне 

положення Опілля зумовили освоєність цієї території ще у ІІІ тис. до н. е., а 

поступове антропогенне навантаження на біоценози досягло максимуму у ХІХ-

ХХ ст. (Павлюк, Гаськевич, 2011). 

Антропогенний вплив на ґрунт призводить до розбалансування циклу 

карбону в агробіогеоценозах. Його втрата в орних ґрунтах за нераціонального 

використання перетворює агроекосистему на джерело викиду діоксиду карбону 

(Ларионова и др., 2010). Тому важливо встановити рівень емісії діоксиду карбону 

(як параметра оцінки функціонального стану агроекосистем) залежно від особли-

востей використання й удобрення ґрунту.  

Зміни обсягів викидів СО2 ґрунтом у сільському господарстві зумовлені 

синергією одночасно декількох чинників: інтенсифікацією землеробства, розширен-

ням площ орних угідь, різними способами обробітку, удобренням, а також змен-

шенням обсягів і норм внесення органічних добрив (Богданович, Предоляк, 2009; 

Красюк, 2011; Симочко, 2008; Трускавецький, Шимель, 2001, Мірошниченко та ін., 

2011). 

Стійкість родючості ґрунту залежить від динамічної рівноваги між проце-

сами гуміфікації та мінералізації органічної речовини (Примак та ін., 2010). 

Антропогенне навантаження на агроландшафти Опілля має тенденцію до посилення 

і є вирішальним чинником, що спричинює деградацію ґрунтів і ґрунтового покриву 

(Павлюк, 2006). Тому вивчення механізмів впливу різних агрозаходів на вміст і 

трансформацію органічної речовини є необхідним насамперед для забезпечення 

збалансованого використання її ресурсів та розробки ефективних заходів моніто-

рингу стабільності агроекосистеми загалом. Заходи, спрямовані на відновлення і 

збереження гумусу, а відтак на відтворення й збереження родючості ґрунтів, 

сприятимуть також контролю за кругообігом карбону в агроекосистемах та зниже-

нню рівня емісії СО2 з них. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до тематики наукових досліджень кафедри екології та 

біології Львівського національного аграрного університету, зокрема науково-

дослідної теми «Дослідити стан і динаміку природних компонентів агроекосистем 

західного регіону України та розробити заходи щодо оптимізації їх ефективного 

функціонування в умовах антропогенезу» (номер держреєстрації 0111U001253), і 

пов’язана з виконанням тематичного плану лабораторії землеробства та відтворення 

родючості ґрунтів Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, 

зокрема ПНД «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» (Прикладні 

дослідження) з виконання завдання 01.00.03.12.П «Розробити і впровадити 

екологічно безпечні ресурсозбережувальні системи відтворення родючості кислих 

поверхнево оглеєних ґрунтів Західного Лісостепу Передкарпаття України» (2011-

2013 рр.) № 0111U005316 та завдання 01.00.03.17.П. «Корекція систем відтворення 

родючості ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів з урахуванням їх окисно-

відновного режиму та емісії СО2» (2014-2015 рр.) (№ держреєстрації 0114U003330). 
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Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є 

встановлення загальних закономірностей та регіональних особливостей виділення 

діоксиду карбону, діагностика трансформаційних процесів основних властивостей і 

режимів ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту залежно від тривалого 

застосування різних систем удобрення і вапнування. Досягнення поставленої мети 

передбачає виконання таких завдань: 

- вивчити особливості емісії діоксиду карбону залежно від систем 

використання ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту; 

- дослідити сезонну і добову динаміку інтенсивності виділення СО2 під 

культурами сівозміни залежно від різних систем удобрення та доз внесення вапна; 

- вивчити вплив тривалого внесення добрив і вапна на вміст і запаси гумусу й 

трансформацію гумусного стану ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту 

за восьму ротацію сівозміни; 

- дослідити мікробіологічні властивості за різних систем удобрення і 

вапнування ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту; 

- встановити вплив тривалого застосування різних систем удобрення і 

вапнування на кислотно-основні та агрохімічні показники родючості ґрунту й 

продуктивність сівозміни; 

- провести економічну та енергетичну оцінку довготривалого застосування у 

сівозміні мінеральних, органічних добрив і вапна. 

Об’єкт дослідження – динаміка емісії діоксиду карбону, зміна основних 

властивостей і режимів ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту залежно 

від тривалого застосування різних систем удобрення та вапнування. 

Предмет дослідження – природні та антропогенні чинники, які впливають на 

динаміку емісії діоксиду карбону під культурами сівозміни за різних систем 

удобрення та вапнування ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є просторово-

часовий аналіз та екологічна оцінка впливу різних систем удобрення і вапнування на 

інтенсивність виділення діоксиду карбону, основні властивості і режими ясно-сірого 

лісового поверхнево оглеєного ґрунту. Для виконання роботи використано методи 

польових досліджень, лабораторно-хімічні, фізико-хімічні, агрохімічні та матема-

тично-статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведені дослідження дали 

змогу стверджувати, що вперше в агробіогеоценозах Опілля: 

-  обґрунтована необхідність проведення моніторингу емісії СО2 з ґрунту 

залежно від різних систем його використання; 

-  з’ясовано закономірності динаміки емісійного потоку діоксиду карбону 

залежно від різних систем удобрення, доз внесення вапна та культур сівозміни; 

- встановлено добову та сезонну динаміку емісії СО2 під культурами 

сівозміни залежно від різних систем використання ясно-сірого лісового поверхнево 

оглеєного ґрунту; 

- показано трансформацію гумусного стану, фізико-хімічних, агрохімічних та 

мікробіологічних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту 

залежно від тривалого внесення добрив і вапна; 
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удосконалено:  

- систему застосування добрив та дозованого внесення на ясно-сірому 

лісовому поверхнево оглеєному ґрунті вапна за кислотно-основною буферністю, що 

забезпечує покращання родючості, збереження екологовідтворних функцій та 

отримання високої продуктивності агроценозів. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані закономірності 

динаміки емісії СО2 за різних систем удобрення і вапнування дають підстави 

рекомендувати ефективні заходи його регулювання, а саме: внесення доз вапна, 

розрахованих за кислотно-основною буферністю, як за органо-мінеральної, так і 

мінеральної систем удобрення. Результати досліджень можуть бути використані для 

кадастрової оцінки викидів парникових газів на кількісно-моніторинговій основі та 

для прогнозування впливу різних доз добрив і вапна на карбоновий режим у ґрунті 

та запровадження ресурсозберігаючого, науково обґрунтованого, екобезпечного ве-

дення землеробства на ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах Опілля. 

Окремі результати дисертаційних досліджень задіяно у навчальному процесі 

Львівського національного аграрного університету під час викладання дисциплін 

«Агроекологія», «Моніторинг стану навколишнього середовища». 

Особистий внесок здобувача. Автор безпосередньо брала участь у 

закладанні та виконанні дослідів, відбиранні зразків ґрунту, проведенні польових 

досліджень, лабораторних аналізів; теоретично обґрунтувала та узагальнила 

отримані результати дослідження, що відображено у наукових працях, 

сформулювала основні положення дисертаційної роботи, загальні висновки і 

практичні рекомендації. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень та 

положення дисертаційної роботи представлено та апробовано на засіданнях вченої 

ради факультету агротехнологій та екології Львівського НАУ, на звітних наукових 

конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів Львівського НАУ 

(2012–2014 рр.), Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Вапну-

вання та відтворення родючості ґрунтів в сучасних господарсько-економічних 

умовах» (м. Рівне, 2012 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України» 

(с. Оброшино, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 50-

річчя агрохімічної служби України «Агрохімічна служба України: роль і місце в 

розвитку агропромислового комплексу держави» (м. Київ, 2014 р.), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Підвищення ефективності виробництва 

сільськогосподарської продукції в Північно-Східному регіоні України» (м. Суми, 

2014 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18 наукових праць, із 

них 8 статей – у наукових фахових виданнях, 3 статті – у наукових виданнях, 

внесених до Міжнародної наукометричної бази, 7 – в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Загальний обсяг роботи – 165 с., у тому 

числі 117 с. основного тексту. Дисертація містить вступ, п’ять розділів, висновки, 

практичні рекомендації, список використаних джерел (289 найменувань, у тому 

числі 30 латиницею) і додатки. У тексті дисертації розміщено 15 таблиць і 31 

рисунок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Розділ 1. ЕКОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ҐРУНТУ І ГУМУСУ ЯК ОСНОВА 

СТАБІЛЬНОСТІ Й ПРОДУКТИВНОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМИ 

(огляд літератури) 

 

У процесі аналізу літературних джерел розглянуто карбоновий режим 

ґрунтів, його особливості та шляхи регулювання. Відображено екологічні аспекти 

освоєння і трансформації ґрунтів у процесі їх використання. Докладно 

охарактеризовано процеси акумуляції органічної речовини в агроекосистемі, 

охарактеризовано біотичну активність ґрунту за різних систем господарювання. 

Також проведено комплексну оцінку та прогноз якості земель на основі емісії 

діоксиду карбону в атмосферу. 

 

Розділ 2. МЕТОДИКА, ОБ’ЄКТИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідження емісії діоксиду карбону ґрунтом залежно від тривалого 

застосування різних систем удобрення та вапнування проводили упродовж 2012-

2014 рр. у стаціонарному досліді лабораторії землеробства і відтворення родючості 

ґрунтів Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, закла-

деному в 1965 р. на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті. 

За даними Львівського центру з гідрометеорології, метеорологічні умови у 

роки досліджень переважно були типовими для зони, проте мали місце деякі 

відхилення середньодобових температур повітря і кількості атмосферних опадів від 

середніх багаторічних показників в окремі місяці вегетації. 

Загалом вегетаційний період у 2012-2013 рр. характеризувався рівномірним, 

дещо підвищеним температурним режимом і стрибкоподібними гідрологічними 

змінами, що призвело до стресових ситуацій у вегетуючих рослин. Особливо це 

стосувалося періоду дозрівання зернових культур (озимих і ярих). Вегетаційний 

період 2014 р. характеризувався як теплий (з підвищеними значеннями порівняно з 

багаторічними даними температурного режиму) і достатньо зволожений з нерівно-

мірним розподілом опадів у часі. Такі кліматичні умови сприяли доброму росту й 

розвитку більшості сільськогосподарських культур. 

Ясно-сірі опідзолені ґрунти, які є одними з поширених на території Опілля, 

сформувалися під лісовою рослинністю. За гранулометричним складом ґрунт орного 

шару грубопилувато-легкосуглинковий. Його агрохімічна характеристика до закла-

дання досліду була така: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,42%; рНКСl – 4,2; гідролі-

тична кислотність (за Каппеном) – 4,5 мг-екв/100 г ґрунту; обмінна (за Соколовим) – 

0,6 мг екв/100 г ґрунту; вміст рухомого алюмінію – 60 мг/кг ґрунту; рухомого 

фосфору (за Кірсановим) та обмінного калію (за Масловою) – відповідно 36 і 

50 мг/кг ґрунту. Дані аналізів, які характеризують гранулометричний склад, фізико-

хімічні й агрохімічні властивості ясно-сірого лісового ґрунту перед закладанням 

досліду, свідчать про його низьку природну родючість. 

Дослідження проводили наприкінці VIII ротації у таких варіантах: 

абсолютний контроль (1); гній, 10 т/га + СаСО3, 1,0 н (післядія) (4); гній, 10 т/га 
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+N65Р68К68 + СаСО3, 1,0 н (післядія) (7); N65 (PK – післядія) (15); N65 (PK – післядія) 

+СаСО3, 1,5 н (післядія) (17). У ІХ ротації поряд із варіантами внесення доз вапна за 

гідролітичною кислотністю (Нг) в ідентичні за удобренням варіанти внесено 

оптимальні дози вапна, розраховані за кислотно-основною буферністю, що 

становить для ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту 2,5 т/га СаСО3. 

Зміст варіантів такий: абсолютний контроль (1); гній, 10 т/га + N65Р68К68 + СаСО3, 

1,0 н за Нг (7); гній, 10 т/га + N65Р68К68 + СаСО3 (к.-осн.буф.) (8); N65Р68К68 (15); 

N105Р101К101+СаСО3, 1,5 н за Нг (17); N105Р101К101 + СаСО3, (к.-осн.буф.) (18). 

У наукові дослідження залучені всі культури чотирипільної сівозміни: 

кукурудза на силос, ячмінь ярий з підсівом конюшини лучної, конюшина лучна та 

пшениця озима. 

Для вивчення дихання ґрунту використовували польовий метод абсорбції 

СО2, відомий як «метод Штатнова» у модифікації Б. Н. Макарова. Питомий потік 

СО2 з поверхні ґрунту вимірювали за допомогою двоканального інфрачервоного 

газового аналізатора К-30 Probe (США) та відповідного програмного забезпечення 

(DAS 100) камерно-статичним методом у режимі реального часу. 

Для вивчення змін фізико- та агрохімічних властивостей ясно-сірого лісового 

поверхнево оглеєного ґрунту під впливом застосування мінеральних добрив, гною і 

вапна після закінчення VIII ротації відбирали зразки ґрунту орного та підорного 

шарів досліджуваних варіантів згідно з ДСТУ ІSО 11464-2001. 

У них визначали: вміст загального гумусу за Тюріним (ДСТУ-4289); 

груповий склад гумусу за методом І. В. Тюріна в модифікації М. М. Кононової і 

Н. П. Бєльчикової (МВВ 31-497058-006-2002); фракційний – за В. В. Пономарьовою 

і Т. А. Плотниковою (МВВ 31-497058-008-2002); лабільний гумус – за М. А. Єго-

ровим (ДСТУ 4732-2007); лужно-гідролізований азот – за Корнфільдом; вміст 

рухомих сполук фосфору і калію за Чириковим у витяжці 0,5 н СН3СООН (ДСТУ 

4115-2002); гідролітичну кислотність – за Каппеном у модифікації ЦІНАО (ДСТУ 

5041-2008); рН сольової витяжки – потенціометричним методом (ДСТУ ISO 10390-

2007); обмінну кислотність і рухомий алюміній – за Соколовим (методи ЦІНАО, 

ГОСТ 26485-85; ГОСТ 26484-85); кальцій і магній – трилонометричним методом 

(методи ЦІНАО, ГОСТ 26487-85); суму увібраних основ – за Каппеном-Гільковіцем 

(ГОСТ 27821-88).  

Біотичну активність ґрунту вивчали за розкладом желатинового шару 

рентгенівської плівки та методом аплікації (Е. Н. Мишустин и др., 1968); кількісно-

видовий склад мікроорганізмів – на поживному агарі, середовищі ЕНДО та 

середовищі Сабуро.  

Економічну ефективність застосування добрив визначали за середніми 

цінами в роки проведення досліджень згідно з методикою А. С. Мерзликіна, 

біоенергетичну ефективність – за використання пропису методики О. К. Медве-

довського та П. І. Іваненка (1988) і за методикою біоенергетичної оцінки технології 

виробництва продукції рослинництва.  

Урожайні дані статистично опрацьовували методом дисперсійного аналізу     

Б. А. Доспехова (1985) та з використанням програми «STATISTICA». 
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Розділ 3. ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕМІСІЇ ДІОКСИДУ КАРБОНУ ҐРУНТОМ 

ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ВАПНУВАННЯ КУЛЬТУР  

У СІВОЗМІНІ 

 

Емісія діоксиду карбону під культурами сівозміни залежно від систем 

удобрення і вапнування (за методом Макарова). Дослідження показали, що 

газовому режиму ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту властива висока 

динамічність. Загальним є те, що вміст СО2 значно змінювався за вегетаційний 

період, причому концентрація СО2 у всіх варіантах досліду була значно нижча від 

тих показників, які прийнято вважати бар’єром токсичності. Основною рисою є 

наявність значної різниці емісії СО2 в приземному шарі атмосфери між варіантами 

досліду, діапазон коливань залежав від внесення органічних і мінеральних добрив, 

вапна, їх післядії, культур сівозміни та погодних умов. 

Як правило, під усіма культурами сівозміни емісія СО2 була найнижчою у 

варіантах контролю та мінерального удобрення, що пов’язано з високою кислот-

ністю ґрунтового розчину, слабким ростом і розвитком вирощуваних культур у 

вказаних варіантах.  

Загалом під культурами сівозміни в усіх варіантах досліду емісія СО2 була 

найвищою в полі ячменю ярого з підсівом конюшини лучної і становила в динаміці 

під час вегетації на контролі без добрив та мінеральної системи удобрення 

відповідно 101,3-57,1-94,3 та 108,6-51,4-90,7 мг СО2/м
2
 за 1 год. У варіанті органо-

мінеральної системи удобрення і вапнування зростала до 184-131,4-120, а за 

мінерального удобрення на фоні вапнування становила 152-94-107 мг СО2/м
2
 за 

1 год.  

Після збору ячменю ярого емісія СО2 знижувалася в усіх варіантах досліду, 

особливо різко на контролі та за мінерального удобрення, що пов’язано зі значним 

зрідженням і випаданням посівів конюшини лучної через високу кислотність (рНКСl 

відповідно становило 4,1 і 3,9). 

Емісія СО2 у полі пшениці озимої на контролі без добрив становила в 

динаміці 56,1-60,7-67,3 мг СО2/м
2
 за 1 год. У варіанті внесення гною на фоні 

вапнування показники емісії були вищими і становили в динаміці 80,5-95,4-

64,5 мг СО2/м
2
 за 1 год. Органо-мінеральна система удобрення на фоні вапнування в 

полі пшениці озимої характеризувалася такими показниками емісії СО2: 73,0-61,7-

95,4 мг СО2/м
2
 за 1 год. 

У полі конюшини лучної показники емісії були нижчими і складали в 

динаміці першого укосу 39,3-47,3-61,7 мг СО2/м
2
 за 1 год на контролі, органічна 

система удобрення на фоні вапнування характеризувалася такою динамікою – 70-

61,7-95,4 мг СО2/м
2
 за 1 год. За систематичного внесення мінеральних добрив 

показники емісії в динаміці становили 42,9-33,7-50,5мг СО2/м
2
 за 1 год. Органо-

мінеральна система удобрення на фоні вапнування характеризувалася такими 

показниками емісії – 67,3-66,8-67,3 мг СО2/м
2
 за 1 год. 

У полі кукурудзи на силос (першої культури IX ротації) емісія СО2 на 

контролі становила в динаміці 40,0-56,1-72,9 мг СО2/м
2
 за 1 год. Показники емісії 

зростали за органо-мінеральної системи удобрення на фоні вапнування і становили 

84,9-89,8-112,2 мг СО2/м
2
 за 1 год (рис.1).  
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Рис.1. Динаміка емісії СО2 залежно від удобрення, вапнування і 

температури повітря під кукурудзою на силос, мг СО2 /м
2
 за 1 год. 

 

Існує загальна закономірність: із підвищенням вологості із 14-15 до 21-22% 

емісія діоксиду карбону в усіх варіантах досліду зростає у 1,3-1,5 раза. 

У міру зростання температури жива фаза ґрунту функціонує інтенсивніше, 

тому на початок і середину літа під усіма культурами сівозміни припадає і період 

максимальної біотичної активності, внаслідок чого ґрунтове повітря найбільше 

збагачене діоксидом карбону. 

Сезонна та добова динаміка емісії діоксиду карбону ґрунтом за різних 

систем удобрення та вапнування (вимірювання інтенсивності виділення СО2 за 

допомогою газового аналізатора). Дослідження процесів виділення діоксиду 

карбону за допомогою інфрачервоного газового аналізатора дають змогу отриму-

вати у стаціонарних польових умовах найбільш достовірну та об’єктивну інфор-

мацію щодо оцінювання впливу агротехнічних чинників на процеси газообміну. 

Проведені дослідження показали, що інтенсивність виділення діоксиду 

карбону зазнає значних коливань за сезонами року та протягом доби. Після 

ранньовесняного обробітку та зяблевої оранки восени інтенсивність виділення 

діоксиду карбону у варіантах контролю та мінеральної системи удобрення, де 

найбільшою мірою проявляється поверхневе оглеєння, зростає порівняно з органо-

мінеральною системою удобрення і становить відповідно 10,17-12,93 проти 7,73-

11,13 ррm/хв. Аналогічні закономірності спостерігали в усі роки досліджень. 

Спостереження за динамікою виділення діоксиду карбону з поверхні ясно-

сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за варіантами досліду показали, що 

емісія СО2 до приземного шару атмосфери у полі кукурудзи на силос протягом доби 

змінюється до трьох разів і становить в динаміці у варіанті органо-мінеральної 

системи удобрення на фоні вапнування 20,6 (6.00 год) – 34,7 (14.00 год) – 

21,4 ррm/хв (22.00 год). 

У полі кукурудзи на силос (першої культури, під яку проведено вапнування) 

за внесення однакових доз гною і мінеральних добрив (N65P68K68 + гній 10 т/га 

сівозмінної площі) у варіанті вапнування дозою СаСО3, розрахованою за 

гідролітичною кислотністю, що становить 7,0 т/га (вар. 7), інтенсивність виділення 

СО2 після посіву була 16,3 ррm/хв і перевищувала більше, ніж удвічі – 7,73 ррm/хв – 

варіант, в якому дозу внесення вапна розраховували за кислотно-основною 

буферністю – 2,5 т/га СаСО3, (вар. 8). 
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У варіантах мінеральної системи удобрення за внесення на 1 га сівозмінної 

площі N105P101K101 на фоні вапнування 1,5 н СаСО3  за Hг (9,45 т/га) інтенсивність 

виділення СО2 у фазі сходів становила 73,8 (вар. 17) проти 34,7 ррm/хв у варіанті з 

внесенням 2,5 т/га СаСО3, що розраховано за кислотно-основною буферністю 

(вар. 18). Вказану залежність спостерігали протягом усього періоду і за 14 діб перед 

збиранням врожаю вона становила: 23,9 (6.00 год) – 27,8 (14.00 год) – 22,0 (22.00 

год) у варіанті органо-мінерального удобрення на фоні вапнування 1 н СаСО3 за Нг 

проти 13,8-15,2-12,2 ррm/хв в аналогічні години спостереження за органо-

мінерального удобрення на фоні вапнування за кислотно-основною буферністю. 

Відповідні зміни спостерігали у варіантах мінерального живлення: перед збиранням 

врожаю в динаміці 22,1-24,9-20,1 (вар. 17) проти 13,9-16,0-11,8 ррm/хв за міне-

ральної системи удобрення на фоні внесення СаСО3 за кислотно-основною 

буферністю (рис. 2.).  
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Рис. 2. Зміна інтенсивності виділення СО2 протягом доби під кукурудзою на силос 

перед збиранням врожаю. 

 

Загалом спостереження за інтенсивністю виділення діоксиду карбону за 

варіантами досліду у період активного росту й розвитку рослин кукурудзи показали, 

що максимум був у варіанті мінеральної системи удобрення і вапнування 

1,5 н СаСО3 за Нг і становив 73,8 ррm/хв та мінеральної системи удобрення без 

вапнування – 58,3 ррm/хв (рис. 3).  

У полі ячменю ярого (другий рік післядії вапна) спостерігали подібні законо-

мірності виділення діоксиду карбону за варіантами, хоча й меншою мірою, що 

становили в динаміці 15,8-14,7-36,4-28,9-42,6 ррm/хв у варіанті органо-мінеральної 

системи удобрення та вапнування дозою СаСО3, розрахованою за Нг, проти 14,8-

14,5-33,0-19,4-22,2 ррm/хв за вапнування дозою меліоранта, розрахованою за 

кислотно-основною буферністю. 
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Рис. 3. Інтенсивність виділення СО2 під кукурудзою на силос 

за варіантами досліду в період активного росту і розвитку рослин. 

 

Загалом інтенсивність виділення діоксиду карбону в полі кукурудзи у 1,5–2 

рази перевищує поле ячменю ярого, а коливання за сезонами значно перевищують 

добові під усіма культурами. 

Отже, внесення на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті 

високих доз вапна, розрахованих за гідролітичною кислотністю, супроводжується 

поряд зі значними матеріальними витратами також екологічними проблемами, 

зумовленими як додатковою мінералізацією, так і вимиванням кальцію у підґрунтові 

води внаслідок гідролізу бікарбонатів як за прямої дії, так і в післядії під наступною 

культурою. 

 

Розділ 4. ОЦІНКА ЗМІН ВМІСТУ ГУМУСУ ЯК ЧИННИКА МАЛОГО 

КАРБОНОВОГО ЦИКЛУ В АГРОЕКОСИСТЕМАХ ІЗ РІЗНИМИ НОРМАМИ 

УДОБРЕННЯ І ВАПНУВАННЯ 

 

Трансформація гумусного стану ясно-сірого лісового поверхнево 

оглеєного ґрунту під впливом тривалого застосування добрив і вапна. Одним із 

шляхів секвестрації карбону є його акумуляція в органічній речовині, зокрема в 

гумусі ґрунту. Відомо, що груповий склад гумусу є прямим наслідком процесів 

трансформації органічної речовини під впливом систем землеробства. 

Проведені дослідження наприкінці VІІІ ротації показали, що найактивніше 

процеси гумусоутворення проходять за сумісного внесення в сівозміні 10 т/га гною, 

N65Р68К68 на фоні вапнування 1,0 н СаСО3 за Hг. При цьому вміст гумусу зріс до 

1,91%, груповий склад поліпшився до 0,83 за рахунок зростання вмісту гумінових 

кислот як найбільш цінної частини ґрунтового гумусу – до 31,6% (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Якісний склад гумусу орного шару (0-20 см) ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного 

ґрунту залежно від добрив та вапнування, кінець VIІІ ротації 

№ 

вар. 

Зміст варіанта 

 

Загаль- 

ний гумус, 

% 

Вміст у гумусі, % 

Сгк : 

Сфк 

гумі- 

нових 

кислот 

(Сгк) 

фульво- 

кислот 

(Сфк) 

негідролі- 

зованого 

залишку 

1 Контроль (без добрив) 1,50 29,9 47,1 23,0 0,63 

4 
Гній, 10 т/га + СаСО3, 1,0 н 

(післядія) 
1,61 28,9 39,6 31,5 0,73 

7 
Гній, 10 т/га + NРК + СаСО3, 

1,0 н (післядія) 
1,91 31,6 37,9 30,5 0,83 

15 N65 (PK – післядія) 1,60 28,0 44,0 28,0 0,63 

17 
N65 (PK – післядія) + СаСО3, 

1,5 н (післядія) 
1,76 30,4 41,1 28,5 0,74 

НІР05,% 0,05 1,3 1,5 1,2 0,04 

 

У варіанті мінерального удобрення, як і на контролі без добрив, 

співвідношення карбону гумінових до фульвокислот становить 0,63 (вар. 15). 

Трансформація органічної речовини ґрунту за використання такої системи 

удобрення на фоні вапнування 1,5 н СаСО3 за Hг набуває акумулятивного характеру. 

При цьому вміст гумусу зростає до 1,76%, співвідношення СГК:СФК підвищується 

до 0,74. Отже, вапнування ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту 

послаблює негативний вплив NPK, підвищує вміст гумінових кислот і поліпшує 

якість гумусу. 

Вивчення фракційного складу гумусу свідчить про те, що у складі фульво-

кислот переважає фракція 1+1«a», представлена найбільш молодими і пов’язаними з 

рухомими півтораоксидами органічними речовинами, які зазнають значних змін під 

впливом добрив. У варіантах контролю та мінеральної системи удобрення вміст 

фракції 1+1«a» найвищий і становить у складі гумусу 22,5-22,6%. Найнижчий вміст 

у складі фульвокислот припадає на фракцію 2, пов’язану з кальцієм (табл. 2).  
 

Таблиця 2 

Фракційний склад гумусових кислот ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту,  

% в гумусі, кінець VIІІ ротації 

№ 

вар. 
Зміст варіанта 

Фракція 

фульвокислот 

Фракція гумінових 

кислот 

1«a» 1 2 3 1 2 3 

1 Контроль (без добрив) 8,04 14,50 5,70 13,80 8,04 4,59 11,50 

4 
Гній, 10 т/га + СаСО3,  

1,0 н (післядія) 
7,49 13,90 8,60 10,70 10,70 8,49 11,80 

7 
Гній, 10 т/га + N65Р68К68+ 

СаСО3, 1,0 н (післядія) 
4,51 14,40 8,13 10,80 9,80 8,22 10,80 

15 N65 (PK – післядія) 7,54 15,10 5,38 14,00 8,38 4,30 9,69 

17 
N65 (PK – післядія) + 

СаСО3, 1,5 н (післядія) 
5,88 13,70 6,86 13,70 9,80 5,88 11,80 

НІР05, % 0,6 0,9 0,5 0,9 0,8 0,6 0,6 
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У складі гумінових кислот вміст другої фракції, пов’язаної з кальцієм, також 

є найнижчим у варіантах контролю і мінерального удобрення, однак під впливом 

тривалого застосування гною, сумісного застосування гною і мінеральних добрив на 

фоні вапнування вміст фракції СГК-2 зростає відповідно до 8,49 і 8,22% проти 

4,59% на контролі без добрив. 

Аналізуючи результати дослідження групового та фракційного складу 

гумусу після завершення трьох чотирипільних ротацій, слід підкреслити, що сумісне 

внесення на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті мінеральних добрив 

у дозі N65Р68К68, гною 10 т/га сівозмінної площі, на фоні післядії 1,0 н СаСО3 за Нг 

найбільше сприяє гумусонагромадженню і супроводжується характерними змінами: 

в груповому складі гумусу зростає загальний вміст гумінових кислот, у фракційному 

– вміст гумінових кислот другої фракції, пов’язаної з кальцієм, і підвищується вміст 

негідролізованого залишку. Тривале застосування мінеральних добрив на ясно-

сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті ефективне лише на фоні вапнування. 

При цьому підвищується вміст гумусу і поліпшується його груповий та фракційний 

склад. 

Динаміка лабільного гумусу під культурами сівозміни за різних систем 

використання ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту. У формуванні 

ефективної родючості ґрунту важливе значення мають лабільні (рухомі) органічні 

речовини.  

Уміст лабільного гумусу на контролі без добрив та за використання самих 

мінеральних добрив є достатньо високим як на початку, так і протягом усього 

періоду вегетації і становить під кукурудзою відповідно 0,61-0,56-0,54 і 0,66-0,63-

0,61 та 0,73-0,70-0,60 і 0,66-0,62-0,54% у полі ячменю ярого. 

За органо-мінеральної системи удобрення на фоні вапнування (вар. 7) вміст 

рухомих органічних речовин як у полі кукурудзи на силос, так і під ячменем ярим є 

нижчим, ніж на контролі без добрив і у варіанті з мінеральною системою удобрення, 

стабільним під час усього періоду вегетації і становить відповідно 0,55-0,52-0,50 та 

0,54-0,52-0,50 %. Це свідчить, що за сумісного внесення гною, мінеральних добрив 

та вапна у сівозміні на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті 

створюються сприятливі умови як для живлення рослин, так і для процесів гумусо-

утворення.  

Склад мікробоценозів ґрунту за різних агрохемонавантажень. У форму-

ванні родючості та регулюванні всіх цінних властивостей ґрунту основну роль 

відіграють мікроорганізми. 

Проведені дослідження показали, що внесення добрив і вапнування суттєво 

впливають на функціонування мікроорганізмів у ґрунті. У сприятливих кліматичних 

умовах періоду активного росту й розвитку кукурудзи у 2012 р. загальна біотична 

активність була найвищою у варіанті внесення гною та органо-мінеральної системи 

удобрення на фоні вапнування і становила 55 і 50%, протеазна активність за цих 

умов також була найвищою за вказаних систем удобрення і становила 7,2-7,6%. У 

варіантах контролю та мінеральної систем удобрення загальна біотична та протеазна 

активності були найнижчими і становили відповідно 11% і 1,8-2,0%. За внесення 

високих доз мінеральних добрив на фоні вапна загальна біотична активність зросла 

до 19,6%, а протеазна – до 5% (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Загальна біотична та протеазна активність ясно-сірого лісового поверхнево 

оглеєного ґрунту під кукурудзою за роки досліджень, % 

№ вар. Удобрення кукурудзи 

Загальна 

біотична активність 
Протеазна активність 

2012 2013 Сер. 2012 2013 Сер. 

1 Контроль (без добрив) 11,0 2,26 6,63 1,8 0,65 1,22 

4 Гній, 40 т/га + СаСО3, 

1,0 н за Hг 
55,0 17,4 36,2 7,2 3,1 5,12 

7 Гній, 40 т/га + N120Р90К90 + 

СаСО3, 1,0 н за Hг 
50,0 19,2 34,6 7,6 4,15 5,87 

15 N120Р90К90 11,0 4,21 7,6 2,0 1,6 1,8 

17 N180Р135К135 + СаСО3, 

1,5 н за Hг 
19,6 8,83 14,2 5,0 2,6 3,8 

 НІР05, % 0,7 0,5  0,3 0,2  

 

Внесення гною та вапна, знижуючи у ґрунті вміст сполук рухомого 

алюмінію, токсичного для багатьох мікроорганізмів, особливо сприятливо впливає 

на сапрофітну мікрофлору, підвищуючи кількість сапрофітних бактерій у 2-4 рази 

порівняно з контролем та варіантом мінерального удобрення. Це пов’язано 

передусім із підвищенням врожаю вирощуваних культур і, як наслідок, значно 

більшою кількістю органічних решток за умов зниження кислотності ґрунтового 

розчину (табл. 4). 

Кількість бактерій-аеробів в 1 г ґрунту (т. з. мікробне число), з якими пов’я-

зані процеси дихання ґрунту та виділення діоксиду карбону, залежить від засто-

сованих систем удобрення і вапнування. Найменша кількість бактерій-аеробів – на 

варіантах контролю без добрив та мінеральної системи удобрення – становить 

2,8∙10
7
 в 1 г ґрунту. У варіанті органічної системи удобрення їхній вміст зростає до 

5,7∙10
9
 в 1 г ґрунту, у варіанті сумісного внесення мінеральних та органічних добрив 

на фоні вапнування кількість бактерій-аеробів є найвищою і складає 3,4∙10
10

 в 1 г.
 

 

Таблиця 4 

Ґрунтова мікрофлора в полі кукурудзи за роки досліджень, 

кількість бактерій в 1 г ґрунту 

№ 

вар. 
Удобрення кукурудзи 

Кількість 

бактерій- 

аеробів 

Сапрофітні 

бактерії  

Бактерії 

групи 

кишкової 

палички 

Плісеневі  

гриби 

тис. шт. 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1 Контроль (без добрив) 2,8∙10
7
 530 140 120 13 17 14 

4 Гній, 40 т/га +СаСО3,  

1,0 н за Hr 
5,7∙10

9
 1240 760 150 60 9 7 

7 Гній, 40 т/га + N120Р90К90+ 

+ СаСО3, 1,0 н за Hr 
3,4∙10

10
 1280 710 160 94 10 8 

15 N120Р90К90 2,8∙10
7
 500 200 140 38 18 14 

17 N180Р135К135 + СаСО3,  

1,5 н за Hr 
4,6∙10

7
 1200 700 150 41 9 7 

 НІР05 500 40 30 15 5 2,5 2,3 
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Зміна агрохімічних та фізико-хімічних властивостей ясно-сірого лісового 

поверхнево оглеєного ґрунту за восьму ротацію сівозміни. Агрохімічні власти-

вості ґрунтів найбільш об’єктивно відображають характер ведення сільськогос-

подарського виробництва (табл. 5). 
Таблиця 5 

Вплив тривалого удобрення і вапнування на кислотно-основні властивості ясно-

сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту, кінець VІІІ ротації 

№ 

вар. 

 

Шар 

ґрунту, 

см 

рНKCl 

Гідролітична 

кислотність 

Обмінна 

кислотність 

Вміст Сума 

увібра- 

них основ 

Рухомий 

алюміній Са Мg 

мг-екв/100 г ґрунту мг/кг ґрунту 

1 0-20 4,39 4,69 0,83 2,02 0,31 2,60 68,4 

20-35 4,37 3,95 0,78 1,73 0,35 2,61 65,4 

4 0-20 4,94 3,26 0,18 3,57 0,64 4,71 13,4 

20-35 5,06 2,77 0,11 3,47 0,57 4,98 6,8 

7 0-20 4,81 4,04 0,34 3,91 0,64 4,69 24,1 

20-35 5,01 3,04 0,14 3,77 0,67 5,31 9,7 

8 0-20 4,80 3,94 0,34 4,00 0,61 4,77 24,7 

20-35 4,96 3,16 0,16 3,63 0,60 5,17 11,1 

15 0-20 4,20 5,78 1,55 1,91 0,32 2,79 110,8 

20-35 4,22 5,22 1,15 1,73 0,35 2,49 97,0 

17 0-20 4,69 3,90 0,38 3,13 0,51 4,15 28,5 

20-35 4,91 2,96 0,13 3,49 0,46 4,48 8,7 

18 0-20 4,93 3,40 0,21 3,43 0,50 4,61 13,9 

20-35 5,12 2,75 0,08 3,67 0,49 5,16 5,1 

НІР 

05, % 

0-20 

20-35 

0,1 

0,06 

0,2 

0,2 

0,02 

0,02 

0,5 

0,5 

0,4 

0,35 

0,6 

0,5 

1,4 

1,3 

 

Систематичне тривале застосування органо-мінеральної системи удобрення 

на фоні внесення 1,0 н вапна у сівозміні найбільше підвищує суму увібраних основ і, 

зокрема, вміст кальцію до 3,91-4,0 та магнію до 0,64-0,61 мг-екв/100 г ґрунту, 

знижує кислотність ґрунтового розчину й сполук рухомого алюмінію до 24, 1 мг/кг 

ґрунту. При цьому найбільшою мірою поліпшується поживний режим ясно-сірого 

лісового поверхнево оглеєного ґрунту: вміст лужногідролізованого азоту зростає до 

110,6 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору – до 160,0 мг/кг ґрунту, обмінного калію – до 

196,7 мг/кг ґрунту проти відповідно 91,0, 40,0 та 66,3 мг/кг ґрунту на контролі без 

добрив. 

 

Розділ 5. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ  

І ВАПНУВАННЯ 

 

Врожайність вирощуваних культур залежно від різних систем удобрення 

і вапнування. Проведені дослідження показали, що формування обсягу та якісних 

показників врожаю вирощуваних культур сівозміни перебуває в чіткій залежності 

від систем удобрення, які зумовлюють наявність елементів живлення в доступній 

для рослин формі.  
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Найвищі та практично рівні врожаї зеленої маси кукурудзи на силос – 74,3 і 

72,3 т/га, ячменю ярого – 4,23-4,14 т/га, зеленої маси конюшини лучної – 69,2-     

67,5 т/га отримано у варіантах органо-мінеральної системи удобрення з внесенням 

на гектар сівозмінної площі 10 т гною, N65P68K68 на фоні вапнування відповідно 1,0 н 

СаСО3 за гідролітичною кислотністю (7,0 т/га) та оптимальною дозою СаСО3, 

розрахованою за кислотно-основною буферністю (2,5 т/га). 

Органо-мінеральна система удобрення на фоні вапнування 1,0 н СаСО3 за Hг 

забезпечила також найвищий врожай – 5,55 т/га зерна пшениці озимої. Аналогічна 

система удобрення на фоні вапнування за кислотно-основною буферністю формує 

врожай озимої пшениці на рівні 5,20 т/га. 

Аналогічні закономірності проявляються і за мінеральних систем удобрення 

на фоні вапнування різними дозами СаСО3. 

Отже, якщо врожаї кукурудзи на силос та ячменю ярого (перших двох 

культур сівозміни) у варіантах органо-мінерального та мінерального удобрення на 

фоні вапнування 1,0 н СаСО3 за Hг та дозою СаСО3, розрахованою за кислотно-

основною буферністю, практично рівні, то в полі конюшини лучної, а особливо 

пшениці озимої (останньої культури чотирипільної сівозміни) ефективність післядії 

вапна, внесеного за кислотно-основною буферністю, знижується, що свідчить про 

необхідність повторного вапнування кислого ясно-сірого лісового ґрунту перед 

початком кожної з наступних ротацій. 

Продуктивність сівозміни за різних систем використання ясно-сірого 

лісового поверхнево оглеєного ґрунту. Як показали дослідження, найвищу та 

практично рівну (7,19-6,99 т зернових одиниць (з.о.) на гектар) продуктивність 

сівозміни отримано за органо-мінеральної системи удобрення з внесенням на гектар 

сівозмінної площі 10 т гною та мінеральних добрив у дозі N65P68K68 на фоні 

вапнування відповідно 1,0 н СаСО3 за Нг та дозою вапна, розрахованою за 

кислотно-основною буферністю.  

Еколого-економічна ефективність довготривалого застосування добрив і 

вапна. За сумісного застосування у сівозміні повної дози мінеральних добрив 

(N65P68K68), 10 т/га гною і 1,0 н вапна за Нг вартість додаткової продукції становила 

12894 грн/га (сума витрат – 8892 грн/га), що забезпечувало одержання 4002 грн/га 

умовно чистого доходу і рівень рентабельності 45%. За такої системи удобрення 

коефіцієнт енергетичної ефективності був достатньо високим і становив 3,12. 

Описана система удобрення і внесення вапна за кислотно-основною 

буферністю забезпечила вартість додаткової продукції на рівні 12353 грн (сума 

витрат – 8535 грн/га), а отже, 3818 грн умовно чистого доходу на гектар. Коефіцієнт 

енергетичної ефективності зростає до 3,33, рівень рентабельності становить 44,7%.  

У разі застосування мінеральної системи удобрення на ясно-сірому лісовому 

поверхнево оглеєному ґрунті сума затрат значно перевищує вартість приросту 

врожаю, а рівень рентабельності має від’ємне значення.  

Отже, на основі отриманих результатів економічної ефективності застосу-

вання різних систем удобрення і вапнування на ясно-сірому лісовому поверхнево 

оглеєному ґрунті, використання мінеральної системи удобрення є економічно недо-

цільним та еконебезпечним агрозаходом, який посилює додаткову мінералізацію 

органічної речовини ґрунту, підвищуючи виділення діоксиду карбону, особливо 



15 

після ранньовесняного обробітку та зяблевої оранки восени. Водночас внесення 

високих доз вапна (1,5 н СаСО3 за Нг) за мінеральної системи удобрення у 

короткоротаційних сівозмінах Опілля не забезпечує отримання належного приросту 

врожаю, а отже, рівень рентабельності і Кее є низькими. При цьому така система 

удобрення і вапнування супроводжується екологічними проблемами, зумовленими 

як додатковою мінералізацією, так і вимиванням кальцію внаслідок гідролізу 

бікарбонатів. 

Біоенергетична ефективність довготривалого застосування різних 

систем удобрення і вапнування. Проведені дослідження показали, що найвищий 

приріст енергії (82385 і 82795 МДж) забезпечило сумісне внесення у сівозміні         

10 т/га гною, повної дози мінеральних добрив на фоні внесення 1,0 н СаСО3 за Нг та 

дози СаСО3 за кислотно-основною буферністю. Такі системи удобрення забезпечили 

й найвищу енергоємність урожаю – 121268 і 118366 МДж – за енергоємності добрив 

16013 і 13638 МДж та енергетичних витрат 38883 і 35571 МДж. Тому коефіцієнт 

енергетичної ефективності (Кее) порівняно з іншими варіантами є дещо вищим і 

становить 3,12-3,33. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено агроекологічне обґрунтування впливу 

різних систем органо-мінерального і мінерального удобрення та вапнування на 

емісію діоксиду карбону залежно від трансформації гумусного стану, біотичних, 

фізико-хімічних та агрохімічних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево 

оглеєного ґрунту в умовах Опілля. Визначення обсягів емісії СО2 з ґрунту в 

польових агроекосистемах, встановлення її добової і сезонної динаміки дасть змогу 

прогнозувати зміну його родючості й продуктивності агрофітоценозів за 

довготривалого використання ріллі на підставі таких висновків. 

1. У результаті досліджень встановлено, що емісія діоксиду карбону та її 

динаміка залежать від системи удобрення і вапнування та змінюються протягом 

вегетаційного періоду, мають сезонні і добові коливання. 

2. У полі пшениці озимої, ячменю ярого (з підсівом конюшини лучної), 

конюшини лучної та кукурудзи на силос емісія діоксиду карбону була найвищою за 

органо-мінеральної системи удобрення на фоні вапнування, підвищувалася за 

зростання температури з 22 до 35 °С в 1,4-1,8 раза. За підвищення вологості ґрунту 

до 20% показники емісії зростали в 1,4-1,5 раза. 

3. Згідно з отриманими результатами інтенсивності нагромадження CO2 з 

допомогою інфрачервоного газового аналізатора встановлено, що у варіантах 

контролю та мінерального удобрення після зяблевої оранки восени інтенсивність 

виділення діоксиду карбону зростає до 8,3 і 8,0 ppm/хв проти 5,3 за органо-

мінерального удобрення на фоні вапнування, що свідчить про переважання процесів 

мінералізації органічної речовини та сповільнення процесів гумусоутворення на 

кислих ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах як під впливом тривалого 

мінерального удобрення, так і за умов використання в системі землеробства такого 

ґрунту без добрив. 
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4. У полі кукурудзи на силос (першої культури ІХ ротації, під яку проведено 

вапнування за внесення на гектар сівозмінної площі однакових доз гною і 

мінеральних добрив (N65Р68К68 +10 т/га гною) у варіанті вапнування дозою СаСО3, 

розрахованою за гідролітичною кислотністю, інтенсивність виділення CO2 після 

посіву становила 16,3 ppm/хв і перевищувала більш, як удвічі (7,73 ppm/хв) варіант, 

у якому дозу СаСО3 розраховували за кислотно-основною буферністю. Подібні 

закономірності спостерігали протягом усього періоду росту й розвитку рослин – у 

динаміці 16,23-21,7-39,2 ppm/хв проти 7,87-12,6-36,4 ppm/хв варіанта органо-

мінеральної системи удобрення на фоні внесення дози вапна, розрахованої за 

кислотно-основною буферністю. 

5. У полі ячменю ярого (другий рік післядії вапна) інтенсивність виділення 

діоксиду карбону становить у динаміці 15,8-14,7-36,4-28,9-42,6 у варіанті органо-

мінеральної системи удобрення і вапнування дозою СаСО3, розрахованою за Нг, 

проти 14,-14,5-33,0-19,4-22,2 ppm/хв за вапнування дозою меліоранта за кислотно-

основною буферністю аналогічної системи удобрення. 

6. Органо-мінеральна система удобрення з внесенням N65Р68К68, 10 т гною на 

гектар сівозмінної площі на фоні вапнування найбільшою мірою забезпечує 

створення стабільних запасів гумусу та покращання його якісного складу, що 

супроводжується такими характерними змінами: у груповому складі гумусу зростає 

загальний вміст гумінових кислот, у фракційному – вміст гумінових кислот, 

зв’язаних із кальцієм, та підвищується вміст негідролізованого залишку. Водночас 

вказана система використання ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту 

створює стабільний вміст лабільних гумусових речовин протягом усього періоду 

вегетації сільськогосподарських культур, забезпечуючи оптимальні умови живлення 

рослин. 

7. Вапнування ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту, внесення 

гною, а також сумісне внесення гною, вапна та мінеральних добрив сприятливо 

впливають на загальну біотичну та протеазну активність і створюють оптимальні 

умови як для процесів гумусонагромадження, так і для покращання живлення 

рослин. 

8. Довготривале застосування мінеральних добрив на низькобуферних ясно-

сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах знижує біотичну активність та кількість 

мікроорганізмів у ґрунті до рівня контролю без добрив. 

9. Дослідженнями встановлено, що найвищі і практично рівні за обсягом 

врожаї кукурудзи на силос (74,3-72,3 т/га), ячменю ярого (4,23-4,14), конюшини 

лучної (69,2-67,5) та пшениці озимої (5,55-5,20) отримано у варіантах органо-

мінеральної системи удобрення на фоні вапнування дозою СаСО3, розрахованою за 

Нг, та аналогічної системи удобрення на фоні вапнування дозою, розрахованою за 

кислотно-основною буферністю, що й забезпечило найвищу продуктивність 

сівозміни – 7,19-6,99 т /га з.о. 

10. На ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті органо-мінеральна 

система удобрення на фоні вапнування є найбільш економічно та енергетично ефек-

тивним агрозаходом, який забезпечує найвищі показники умовно чистого доходу, 

окупності однієї гривні затрат, рівня рентабельності та коефіцієнта енергетичної 

ефективності.  
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11. Порівнюючи показники, що характеризують як агрономічну, так і еколо-

гічну якість ґрунту, зокрема вміст легкодоступних поживних речовин, гумусу, його 

груповий і фракційний склад, мікробіологічну активність, інтенсивність виділення 

діоксиду карбону, що зумовлює швидкість та інтенсивність процесів мінералізації, з 

показниками економіко-енергетичної ефективності, переконуємося у тому, що 

органо-мінеральна система удобрення на фоні вапнування дозою, розрахованою за 

кислотно-основною буферністю найбільшою мірою сприяє не тільки ресурсо-

збереженню й отриманню високої продуктивності, а й водночас забезпечує 

збереження екологовідтворних функцій та охорону родючості ясно-сірого лісового 

поверхнево оглеєного ґрунту. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

Для збереження екологічної стабільності і високої продуктивності ясно-сірих 

лісових поверхнево оглеєних ґрунтів Опілля рекомендуємо органо-мінеральну 

систему удобрення з внесенням на гектар сівозмінної площі 10 т гною, N65P68K68 на 

фоні внесення оптимальної дози СаСО3, розрахованої за кислотно-основною буфер-

ністю, яка формує високий рівень урожайності сільськогосподарських культур, 

поліпшує агрохімічні і фізико-хімічні властивості ґрунту, сприяє секвестрації 

карбону в органічній речовині і відповідно зменшує емісійні потоки СО2 з ґрунту. 

Науковим установам НААН, вищим навчальним закладам аграрного про-

філю, ДУ «Інститут охорони родючості ґрунтів» з метою обґрунтування та розробки 

оптимальних параметрів і співвідношень норм внесення органічних, мінеральних 

добрив та меліорантів як оцінювальний діагностичний показник екологічного стану 

ґрунту поряд із вмістом гумусу та його якісним станом доцільно враховувати 

показник інтенсивності виділення діоксиду карбону. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Германович О. М. Емісія діоксиду карбону ґрунтом за різних систем 

удобрення і вапнування в агробіогеоценозах Опілля. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний 

університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2018. 

У дисертації викладено основні закономірності динаміки емісійного потоку 

діоксиду карбону ґрунтом залежно від різних систем удобрення, доз внесення вапна 

та культур сівозміни. Досліджено трансформацію гумусного стану, фізико-хімічні, 

агрохімічні та мікробіологічних властивості ясно-сірого лісового поверхнево 

оглеєного ґрунту залежно від тривалого внесення добрив і вапна та їх вплив на обсяг 

врожаю й продуктивність культур сівозміни. 

Результати досліджень свідчать, що емісія діоксиду карбону та її динаміка 

залежать від системи удобрення і доз внесення вапна, температури і вологості 

ґрунту, змінюються протягом вегетаційного періоду, мають сезонні і добові 

коливання. 

Встановлено, що систематичне внесення на ясно-сірому лісовому поверхнево 

оглеєному ґрунті N65Р68К68, 10 т гною на 1 га сівозмінної площі на фоні вапнування 

дозою СаСО3, розрахованою за кислотно-основною буферністю (2,5 т/га), сприяє 

формуванню високих врожаїв сільськогосподарських культур, поліпшує агрохімічні 

і фізико-хімічні властивості ґрунту, сприяє секвестрації карбону в органічній 

речовині і відповідно оптимізує емісійні потоки СО2 ґрунтом. 

Ключові слова: ґрунт, емісія діоксиду карбону, добрива, вапнування, гумус-

ний стан, мікробіологічні властивості, продуктивність сівозміни. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Германович О. М. Эмиссия диоксида карбона почвой при различных 

системах удобрения и известкования в агробиогеоценозах Ополья. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 03.00.16 – экология. – Львовский национальный аграрный 

университет Министерства образования и науки Украины, Львов, 2018. 

В диссертации изложены основные закономерности динамики эмиссионного 

потока диоксида карбона почвой в зависимости от различных систем удобрения, доз 

внесения извести и культур севооборота. Исследованы трансформация гумусного 

состояния, физико-химические, агрохимические и микробиологические свойства 

светло-серой лесной поверхностно оглеенной почвы в зависимости от длительного 

внесения удобрений и извести и их влияние на размер урожая и продуктивность 

культур севооборота. 

Результаты исследований свидетельствуют, что эмиссия диоксида карбона и 

ее динамика зависят от системы удобрения и доз внесения извести, температуры и 

влажности почвы, изменяются в течение вегетационного периода, имеют сезонные и 

суточные колебания. 
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Органо-минеральная система удобрения с внесением 10 т навоза на 1 га 

севооборотной площади, полной дозы NPK на фоне известкования 1,0 н СаСО3 по 

Нг (7 т/га) способствует возрастанию эмиссионоого потока диоксида карбона в 

полях ячменя ярового, пшеницы озимой и кукурузы на силос, особенно при повы-

шении температуры в летний период вегетации, что совпадает с периодом макси-

мальной биологической активности почвы. Интенсивность выделения диоксида 

карбона в вариантах органо-минеральной и минеральной систем удобрения на фоне 

известкования 1,0 н СаСО3 по Нг значительно превосходит варианты аналогичной 

системы удобрения на фоне известкования дозой СаСО3, рассчитанной по кислотно-

основной буферности (2,5 т/га). Причем в большей степени под кукурузой на силос 

(первой культурой, под которую проведено известкование) и ячменем яровым 

(второй год последействия) и в меньшей степени под последней культурой 

севооборота – пшеницей озимой (четвертый год последействия). 

Установлено, что систематическое внесение на светло-серой лесной поверх-

ностно оглеенной почве N65Р68К68, 10 т навоза на 1га севооборотной площади на 

фоне известкования дозой СаСО3, рассчитанной по кислотно-основной буферности 

(2,5 т/га), способствует формированию высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур, улучшает агрохимические и физико-химические свойства почвы, способ-

ствует секвестрации карбона в органическом веществе и соответственно 

оптимизирует эмиссионные потоки СО2 почвой. 

Ключевые слова: почва, эмиссия диоксида углерода, удобрения, известко-

вание, гумусное состояние, микробиологическая активность, продуктивность 

севооборота. 

 

ANNOTATION 

 

Hermanovych O. M. Carbon Dioxide Emission by Soil on Various Systems of 

Fertilization and Liming in Opillia Agrobiogeocenosises. – Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Candidate of agricultural sciences. Speciality 

03.00.16 – Ecology. – Lviv National Agrarian University. Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Lviv, 2018. 

The research submits fundamental mechanisms of dynamics of emissive carbon 

dioxide streams by soil in dependence with various systems of fertilization, doses of 

applying lime and crop rotation crops. It also discusses transformation of humus state as 

well as physical, chemical, agrochemical and microbiological characteristics of light-grey 

forest surface gley soil depending on the durability of applying fertilizers and lime and 

their impact on the volumes of yields and productivity of crop rotation crops. 

The results of research say that carbon dioxide emission and its dynamics depend 

upon the system of fertilization and doses of applying lime, soils temperature and 

moisture. During vegetation period it changes and gets seasonal and day convulsions. 

The research concludes that systematic applying of N65P68K68 on light-grey forest 

gley soils and 10 t of manure per 1 ha on the background of CaCO3 liming on the crop 

rotation area (the dose is determined by 2,5 t/ha acid-main buffering) promotes higher 

crops yields, improves agrochemical and physically-chemical characteristics of soils, 
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facilitates sequestration of carbon in organic matter and, correspondingly, optimizes CO2 

emission streams by soil. 

Key words: soil, carbon dioxide emission, fertilizers, liming, humus state, 

microbiological characteristics, crop rotation productivity.  

 


