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Встановлено, що тривале застосування мінеральних та органічних добрив в зернокормовій сівозміні сприяє поліпшенню поживного режиму ґрунту шляхом підвищення вмісту
сполук азоту, що гідролізуються, фосфору та калію в ґрунті. Доведено, що передпосівна
інокуляція насіння бактеріальними препаратами підвищувала вміст поживних речовин
ґрунту та урожайність культур, а також підвищувала їхню рентабельність.
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БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА МЕЛИОРИРОВАННЫХ
ЗЕМЛЯХ ВОЛЫНСКОГО ПОЛЕСЬЯ
Установлено, что длительное применение минеральных и органических удобрений в
зерно-кормовом севообороте способствует улучшению питательного режима почвы путем
повышения содержания соединений азота, что гидролизируются, фосфора и калия в почве.
Доказано, что предпосевная инокуляция семян бактериальными препаратами повышала
содержание питательных веществ почвы и урожайность культур, а также повышала их
рентабельность.
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, инокуляция семян, биогран, микрогумин,
ризогумин, система удобрения, азотфиксирующие биопрепараты, продуктивность.
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The research results showed that the use of organic and mineral fertilizers in the grain –
fodder crop rotation facilitates improving soil nutritive regime and increasing soil fertility by
increasing the content of easy hydrolysable nitrogen, movable phosphorus and exchange potassium
in sod – podzolic sandy loam gley soil.
Presowing inoculation of maize, field pea and spring barley seeds using such inoculation
preparations as rizogumin, mikrogumin and biogran gives a positive effect on soil nutritive regime.
This allows to increase the content of nitrogen by 5–10 % and phosphorus – 9–16 %.
It was experimentally proved the appropriateness of biogran inoculation preparation use in
the biological fertilize system in the sod-podzolic soil of Volyn Polissya region, that allows to
increase the productivity of green maize to 40–45 t/ha as well as the rizogumin use allows to
increase the productivity of field pea in the organic-mineral system to – 37–40 t/ha.
Economic assessment of inoculation preparations use in various fertilize systems while green
maize, field pea and spring barley cultivation on sod-podzolic soil was made.
Key words: profit, profitability, seed inoculation, biogran, mikrogumin, rizogumin,
fertilize system, nitrogen-fixing biological preparations, productivity.

Постановка проблеми. Зменшення використання мінеральних й
органічних добрив, зубожіння матеріально-технічної бази призвело до того, що
більшість сільськогосподарських підприємств нині отримують урожайність з
від’ємним балансом гумусу, азоту, фосфору, калію та інших поживних речовин
у ґрунті, що зумовлює зниження родючості ґрунтів у більшості господарств
України. Особливо це стосується меліорованих земель гумідної зони, оскільки
переважна більшість ґрунтів цієї зони бідна на поживні елементи, які
підлягають швидкому їх вимиванню в нижні шари ґрунтового профілю.
Специфіка вирощування сільськогосподарських культур на цих землях
передбачає регулювання водного режиму, застосування відповідних сівозмін і
систем удобрення для збереження гумусу та поживних речовин у ґрунті [1, 2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням бактеріальних
препаратів займаються багато вчених сучасності: В. П. Патика, М. В. Патика
[3], В. В. Волкогон, А. С. Заришняк, І. В. Гриник, О. В. Надкернична,
Т. М. Ковалевська та ін. [4, 5]. Але до останнього часу мало висвітлено питань
про використання бактеріальних препаратів на меліорованих землях.
Одним із шляхів вирішення проблеми збереження родючості осушуваних
земель є впровадження біологічної системи землеробства з використанням
бактеріальних препаратів, найперспективнішим у цьому напрямі є застосування
біопрепаратів азотфіксуючих і фосформобілізуючих мікроорганізмів. У
сучасних аграрних технологіях бактеріальні препарати набувають все більшого
значення в процесі формування врожайності сільськогосподарських культур
завдяки низькій вартості. Економічні аспекти обґрунтування доцільності й
ефективності застосування біопрепаратів у технологіях вирощування
сільськогосподарських культур досліджують В. А. Бардаков, Н. М. Веремейчик,
В. П. Горбань, Д. В. Крутило, Л. Ю. Кучер, О. В. Пиріг, Ю. М. Халеп,
І. Г. Чучвага [6–9]. Серед зарубіжних учених-економістів, які досліджують
порушені питання, відмітимо таких, як: V. Tzouvelekas, C. Pantzios, C. Fotopolos
[10], N. Chekaev, A. Kuznetsov [11], R. Kukreja, S. Meredith [12]. Отже, нині є
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актуальним питання визначення ефективності використання бактеріальних
препаратів на меліорованих землях.
Мета статті – обґрунтувати доцільність і визначити ефективність
використання азотфіксуючих біопрепаратів у системі біологічного та органомінерального землеробства на меліорованих землях.
Виклад основного матеріалу досліджень. Наукові дослідження
проводили протягом 2010–2012 рр. у стаціонарному польовому досліді
(закладений у 1982 р.) Волинської дослідної станції Інституту сільського
господарства Західного Полісся НААН на осушуваних дерново-підзолистих
ґрунтах дослідного господарства «І Травня» Рожищенського району
Волинської області.
Ґрунт дослідної ділянки – дерново-підзолистий супіщаний глейовий.
Орний шар (0–30 см) характеризується такими показниками: уміст гумусу в
орному шарі становить 1,4 %; рН сольової витяжки – 5,4; уміст сполук азоту,
що гідролізуються, – 56 мг/кг ґрунту; уміст рухомого фосфору – 174, калію
обмінного – 78 мг/кг ґрунту.
Розмір посівної ділянки – 96 м2, облікової ділянки – 50 м2, вони
розташовувались за методом «розщеплених» ділянок. Повторність досліду
триразова. Схема досліду включає такі системи удобрення: контроль (без
добрив), мінеральна (NPK), органо-мінеральна (NPK + гній, сидерат) та
біологічна (гній, сидерат). Дослідження проводили в ланці зерно-кормової
п’ятипільної сівозміни (ячмінь ярий, трави багаторічні, пшениця озима,
однорічні трави, кукурудза на зелену масу). Технологія вирощування культур –
рекомендована для зони Західного Полісся. Інокуляцію насіння проводили в
день посіву шляхом механічної обробки. Для інокуляції використовували такі
бактеріальні препарати: біогран для кукурудзи (зелена маса); мікрогумін – для
ячменю ярого; ризогумін – для пелюшки.
Використання бактеріальних препаратів на фоні різних систем удобрення
істотно впливає на поживний режим дерново-підзолистого супіщаного
глейового ґрунту (табл. 1). Зокрема, вміст сполук азоту, що гідролізуються, в
ґрунті за різних систем удобрення кукурудзи на зелену масу коливався в межах
58,9–78,8 мг/кг ґрунту, ячменю ярого – 50,6–67,3 мг/кг ґрунту та пелюшки –
51,2–56,1 мг/кг ґрунту. Проведення інокуляції за мінеральної, органомінеральної та біологічної систем удобрення забезпечувало додаткове
надходження азоту в ґрунт за рахунок асоціативної та симбіотичної фіксації
біологічного азоту. Так, уміст азоту підвищувався за вирощування кукурудзи на
зелену масу на 2–4,3 %, ячменю ярого – на 2–13 % та пелюшки – на 1,4–5,1 %.
Найвищий уміст рухомого фосфору був за органо-мінеральної системи
удобрення під час вирощування кукурудзи за внесення N100P90K100 + 50 т/га
гною, сидерату – 180 мг/кг ґрунту; під час вирощування ячменю ярого на зерно
за N60P50K60 + післядія гною – 154,5 мг/кг ґрунту; за вирощування пелюшки на
зелену масу за N60P50K60 + сидерат – 185 мг/кг ґрунту. За біологічної системи
удобрення показники вмісту рухомого фосфору були вищими за контроль на
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кукурудзі (зелена маса) на 109 %, на ячмені ярому (зерно) – на 22 %, на
пелюшці (зелена маса) – на 115 %. Інокуляція насіння кукурудзи біограном
підвищувала вміст фосфору в ґрунті за біологічної системи удобрення (гній
50 т/га + сидерат) – на 3,1 %; ячменю ярого мікрогуміном (післядія гною) –
14,1 %; пелюшки ризогуміном (сидерація) – 1,5 %, проти ділянок без інокуляції
за цієї ж системи. Застосування інокуляції за органо-мінеральної системи
підвищило вміст фосфору в ґрунті порівняно з посівами без інокуляції на
кукурудзі на 6,1 %; на ячмені ярому – 16,1 %; на пелюшці – 3,7 %.
Таблиця 1
Уміст поживних речовин під зерно-кормовими культурами в шарі ґрунту
0–20 см, середнє за 2010–2012 рр., мг/кг ґрунту
Система удобрення
Контроль (без добрив)
Мінеральна – NPK
Органо-мінеральна –
NPK + гній, сидерат
Біологічна –
гній + сидерат

Кукурудза на
Ячмінь ярий
зелену масу
N
P2О5 K2О
N
P2О5
K2О
без інокуляції
58,9
78,0 37,0 50,6
84,0
31,1
69,5 121,0 71,0 60,9 112,5
62,6

N

P2О5

K2О

51,2
56,1

76,8
127,0

44,0
82,7

78,8

180,0

95,0

67,3

154,5

83,6

55,9

185,0

87,9

72,0

163,0

70,0

55,4

102,5

48,0

53,3

165,0

74,8

Пелюшка

з інокуляцією*
82,0 38,0 48,4
134,0 68,0 62,0

Контроль (без добрив)
60,9
93,0
33,5
53,8 77,4 33,9
Мінеральна – NPK
72,5
119,0
56,3
56,9 141,0 79,1
Органо-мінеральна –
80,3 191,0 93,0 75,9 181,0
78,0
57,9 192,0 80,9
NPK + гній, сидерат
Біологічна –
74,7 168,0 67,0 59,1 117,0
48,5
54,4 168,0 69,2
гній + сидерат
* Біогран – кукурудза на зелену масу, мікрогумін – ячмінь ярий, ризогумін – пелюшка.
Джерело: авторські розрахунки.

Уміст калію обмінного в ґрунті під кукурудзою на зелену масу коливався в
межах 37–95 мг/кг; під ячменем ярим на зерно – 31,1–83,6 мг/кг і під
пелюшкою – 44,0–87,9 мг/кг ґрунту. Найвищий уміст калію був за органомінеральної системи удобрення: під час вирощування кукурудзи він
перевищував контроль на 55 мг/кг або 145 %; під ячменем ярим – на 52,3 мг/кг
або 148 % і за вирощування пелюшки – 47,1 мг/кг або 149 %. За біологічної
системи удобрення вміст калію був під кукурудзою – 67 мг/кг; під ячменем –
58,2 і під пелюшкою – 49,8 мг/кг. Інокуляція насіння бактеріальними
препаратами істотно не впливала на вміст калію обмінного в ґрунті.
Нами встановлено, що інокуляція насіння бактеріальними препаратами
забезпечувала достовірний приріст урожайності сільськогосподарських культур
за всіх систем удобрення (табл. 2).
Обробка насіння кукурудзи бактеріальним препаратом забезпечувала
приріст урожайності зеленої маси за всіх систем удобрення. Проте найкраще
спрацював препарат за біологічної системи удобрення (50 т/га гною та сидерат),
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яка забезпечувала приріст зеленої маси 6,3 т/га проти ділянок без інокуляції.
Таблиця 2
Вплив систем удобрення та інокуляції насіння біопрепаратами на
урожайність сільськогосподарських культур, середнє за 2010–2012 рр., т/га
приріст
урожайності
від
застосування
мікрогуміну

до
контролю

приріст
урожайності
від
застосування
ризогуміну

до
контролю

від
застосування
біограну

Ячмінь ярий
урожайність

Пелюшка
урожайність

до
контролю

урожайність

Система
удобрення

Кукурудза на зелену
масу
приріст
урожайності

без інокуляції
Контроль (без
добрив)
Мінеральна – NРК
Органо-мінеральна
– NРК + гній
Біологічна –
гній + сидерат

32,2

-

-

23,6

-

-

0,8

-

-

45,0

12,8

-

40,2

16,6

-

3,3

2,5

-

43,5

11,3

-

35,1

11,5

-

2,5

1,7

-

38,7

6,6

-

35,8

12,2

-

2,3

1,5

-

з інокуляцією*
Контроль (без
добрив)
Мінеральна – NРК
Органо-мінеральна
– NРК + гній
Біологічна –
гній + сидерат
НІР05, т/га
НІР05 інокуляція, т/га
НІР05 добрива, т/га

35,4

3,2

3,3

25,4

1,8

1,8

0,9

0,1

0,1

46,9

14,7

1,9

42,5

18,9

2,3

3,5

2,7

0,1

46,9

14,7

3,4

38,1

14,5

3,1

2,9

2,1

0,4

45,0

12,8

6,3

36,7

13,1

0,9

2,3

1,5

0,0

4,43
2,21
3,13

4,32
2,16
3,06

0,24
0,12
0,17

* Біогран – кукурудза на зелену масу, мікрогумін – ячмінь ярий, ризогумін – пелюшка.
Джерело: авторські розрахунки.

Найменшу врожайність пелюшки на зелену масу на дерново-підзолистому
супіщаному глейовому ґрунті, як і слід було очікувати, одержано на ділянці без
добрив – 23,6 т/га. Використання органо-мінеральної та мінеральної систем
удобрення забезпечило урожайність культури на рівні 38,1–40,2 т/га. Біологічна
система удобрення за використання післядії гною та заробляння сидерату
попередника забезпечила урожайність на рівні 35,8 т/га, що на 13,1 т/га
перевищувала контроль.
Найкращий результат від застосування ризогуміну був відмічений за
органо-мінеральної системи удобрення (N30P60K60 та заробляння соломи
попередника) – 38,1 т/га, що на 3,1 т/га більше порівняно із системою
удобрення без його використання. Упровадження мінеральної (N30P60K60) та
біологічної (заробляння соломи попередника) систем удобрення з інокуляцією
забезпечили урожайність культури на рівні 42,5 і 36,7 т/га, що на 2,3 та 0,9 т/га
Vol. 1, No. 1, 2015

42

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
www.are-journal.com
більше порівняно з варіантом без інокуляції насіння бактеріальним препаратом.
Найменші прирости врожайності мали від застосування систем удобрення
на ячмені ярому, які становили: за мінеральної (N60P50K60) – 2,5 т/га, органомінеральної (N60P50K60 та післядія гною) – 1,7 та біологічної (післядія гною)
систем удобрення – 1,5 т/га, проти контролю 0,8 т/га. Від застосування
бактеріального препарату мікрогумін за всіх досліджуваних систем удобрення
приріст становив 0,1–0,4 т/га проти ділянок без інокуляції.
Таким чином, за результатами наших досліджень доведено, що в умовах
Волинського Полісся на дерново-підзолистих супіщаних глейових ґрунтах
використання бактеріальних препаратів біогран, ризогумін, мікрогумін на фоні
різних систем удобрення забезпечувало приріст урожайності вирощуваних
культур зерно-кормової сівозміни: кукурудзи на зелену масу на 6,3 т/га,
пелюшки на зелену масу – 3,1, ячменю ярого – 0,4 т/га проти урожайності
культур на ділянках без їх унесення.
Аналіз економічної ефективності використання бактеріальних препаратів
показав, що в середньому за роки досліджень економічні показники різних
варіантів систем удобрення з інокуляцією і без істотно відрізняються (табл. 3).
Так, найвищий рівень рентабельності за вирощування кукурудзи на зелену
масу було одержано за біологічної системи удобрення – 30 %, відповідно й
найвищий прибуток 1431 грн/га. За цієї системи удобрення була й нижча
собівартість одержаної продукції – 123 грн/т. Найнижчий рівень рентабельності
був за органо-мінеральної системи удобрення, а саме 9 %, при цьому прибуток
становив лише 561 грн/га, що пов’язано насамперед, з високими затратами на
придбання мінеральних та органічних добрив, також за цієї системи була й
найвища собівартість продукції – 147 грн/т. За внесення NPK рівень
рентабельності становив 21 %, а прибуток – 1246 грн/га.
Використання бактеріального препарату біогран під час вирощування
кукурудзи на зелену масу підвищувало рівень рентабельності культури залежно
від систем удобрення від 5 до 21 %. Так, найвищим прибуток був за внесення
гною та сидератів з використанням бактеріального препарату біогран –
2424 грн/га, відповідно за такої системи удобрення був і найвищий рівень
рентабельності – 51 %, а собівартість становила лише 106 грн/т. Найнижчий
прибуток був за використання гною та NPK – 1090 грн/га, рівень
рентабельності становив 17 %, що на 9 % менше, ніж за мінеральної системи
удобрення, де рівень рентабельності становив 26 %, а прибуток був на рівні
1535 грн/га.
Оцінка ефективності на ділянках з ярим ячменем показала, що найнижчий
прибуток був за внесенням мінеральних та органічних добрив – 1315 грн/га, а
на контролі вирощування ячменю було взагалі збитковим, оскільки вартість
урожаю не перекривала витрат на його вирощування. Використання лише
мінеральних добрив сприяло підвищенню чистого прибутку до 2910 грн/га.
Найвищий рівень рентабельності одержано за біологічної системи – 119 %, а
найменший за органо-мінеральної системи удобрення – 36 %.
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Таблиця 3
Економічна ефективність застосування бактеріальних препаратів
і різних систем удобрення
Система удобрення

Контроль (без добрив)
Мінеральна система
Органо-мінеральна
система
Біологічна система
Контроль (без добрив)
Мінеральна система
Органо-мінеральна
система
Біологічна система

Контроль (без добрив)
Мінеральна система
Органо-мінеральна
система
Біологічна система
Контроль (без добрив)
Мінеральна система
Органо-мінеральна
система
Біологічна система
Контроль (без добрив)
Мінеральна система
Органо-мінеральна
система
Біологічна система
Контроль (без добрив)
Мінеральна система
Органо-мінеральна
система
Біологічна система

Урожайність, Собівартість,
т/га
грн/т
кукурудза на зелену масу
без інокуляції
32,2
131
45,0
132

Прибуток,
грн/га

Рентабельність,
%

922
1246

22
21

561

9

38,7
123
з інокуляцією (біогран)
35,4
120
46,9
127

1431

30

1404
1535

33
26

46,9

136

1090

17

45,0

2424

51

0,8
3,3

106
ячмінь ярий
без інокуляції
2531
1118

-425
2910

-21
79

2,5

1474

1315

36

2,3
911
з інокуляцією (мікрогумін)
0,9
2272
3,5
1061

2504

119

-245
3288

-12
89

2,9

1279

2092

56

2,3

2484

117

23,6
40,2

920
пелюшка
без інокуляції
172
143

666
2274

16
39

35,1

162

1318

23

35,8
119
з інокуляцією (ризогумін)
25,4
161
42,5
136

2883

67

984
2685

24
46

38,1

151

1860

32

36,7

117

3043

71

43,5

147

Джерело: авторські розрахунки.

Інокуляція насіння мікрогуміном позитивно вплинула на рівень
економічної ефективності ячменю ярого. Так, найвищий рівень рентабельності
було одержано за біологічної системи удобрення з мікрогуміном – 117 %, що на
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28 в. п. перевищував рівень рентабельності за мінеральної системи (89 %),
відповідно прибуток за цих систем удобрення становив 2484 і 3288 грн/га.
Собівартість зерна вирощуваної культури за цих систем удобрення з
інокуляцією насіння мікрогуміном становила від 920 до 1061 грн/т.
Оцінивши економічну ефективність вирощування пелюшки, можна
зробити висновок, що собівартість урожаю за представлених систем удобрення
перебувала на рівні від 117 до 172 грн/т, а прибуток – 666–2883 грн/га. Найвищі
показники рівня рентабельності одержано на ділянках із сидератом і післядією
гною – 67 %, що в 1,5 рази вище, ніж за внесення гною та NPK. Рівень
рентабельності за мінеральної системи удобрення становив 39 %
Використання бактеріального препарату ризогумін спряло підвищенню
рівня рентабельності пелюшки, що перебував у межах від 24 до 71 %.
Найвищий рівень рентабельності за використання препарату був за біологічної
системи удобрення, а саме 71 %, прибуток становив 3043 грн/га. За внесення
NPK і гною був найнижчий рівень рентабельності – 32 %, а на фоні післядії
гною рівень рентабельності становив 97 %. Під час застосування ризогуміну
знизилась собівартість зеленої маси, яка перебувала в діапазоні від 117 до
161 грн/т, що нижче порівняно з варіантами без інокуляції.
Висновки. Установлено, що інокуляція насіння біопрепаратами: ризогумін
під час вирощування пелюшки підвищує вміст сполук азоту в ґрунті за органомінеральної системи удобрення на 3,6 %, мікрогумін за ячменю ярого – на 14 %
та біогран за кукурудзи за мінеральної системи – на 4,3 % проти варіантів без
бактеризації. За використання цих біопрепаратів підвищувався вміст фосфору в
ґрунті за органо-мінеральної системи удобрення: під кукурудзою – на 6,1 %,
ячменем ярим – на 16,8, пелюшкою – на 3,7 % проти варіантів без бактеризації.
Визначення
показників
економічної
ефективності
виробництва
сільськогосподарських культур у ланці сівозміни показало, що найвищий
рівень рентабельності сформувався за біологічної системи землеробства з
інокуляцією насіння бактеріальними препаратами: біограном за вирощування
кукурудзи 51 %, ризогуміном за пелюшки – 71 % і мікрогуміном за ячменю
ярого – 117 %. Застосування бактеріальних препаратів є економічно доцільним
заходом, що дозволяє знизити собівартість і підвищити прибутковість
виробництва продукції, оскільки препарати мають невисоку вартість.
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