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Партика Т., Оліфір Ю., Гавришко О., Турчак І. Динаміка мінеральних форм Нітрогену ясно-сірого 
лісового поверхнево оглеєного ґрунту за тривалого антропогенного впливу 

Висвітлено результати, одержані в класичному стаціонарному досліді, щодо впливу тривалого застосування 
різних систем удобрення і періодичного вапнування на динаміку мінеральних форм Нітрогену ясно-сірого лісового 
поверхнево оглеєного ґрунту під пшеницею озимою. Ефективність використання азоту добрив в агроекосистемах 
залишається досить низькою. Лише близько 50 % цього елемента використовується для формування врожаю 
сільськогосподарських культур протягом вегетаційного періоду. Незасвоєний Нітроген створює ризик забруднення 
навколишнього середовища. Саме вміст мінерального азоту у ґрунті є одним із найважливіших чинників, від яких 
залежать як високі врожаї сільськогосподарських культур, так і потенційний ризик забруднення довкілля.  

Проведені дослідження показали, що протягом усього вегетаційного періоду під пшеницею озимою вміст 
нітратного та амонійного азоту в ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті без внесення добрив становив 
відповідно 0,74–0,12 і 31,0–12,1 мг/кг. Органо-мінеральна система удобрення з внесенням гною 10 т/га сівозмінної 
площі, однієї норми (N65P68K68) мінеральних добрив на фоні внесення 1,0 н СаСО3 за гідролітичною кислотністю 
забезпечує менше накопичення нітратного азоту (1,77–0,35 мг/кг), ніж ця сама система й півтори норми 
(N105Р101К101) мінеральних добрив (3,21–0,64 мг/кг), а отже, менший ризик несприятливого впливу на екосистему. 
Тривале застосування повної дози мінеральних добрив без вапнування та органічного удобрення сприяє на 25 % 
більшому накопиченню N-NO3 у ґрунті порівняно з органо-мінеральною системою удобрення. Однак через 
зростання кислотності ґрунтової витяжки (рН сольове становить 4,24) під впливом високих доз мінеральних добрив 
рослини не спроможні засвоювати доступні сполуки азоту, внаслідок чого відбувається наростання 
мінералізаційних процесів, що є екологічно небезпечним і призводить до розвитку деградаційних процесів в ясно-
сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах. 

Ключові слова: нітратний азот, амонійний азот, ясно-сірі лісові поверхнево оглеєні ґрунти, мінеральні 
добрива, гній, вапно, озима пшениця. 

 
Partyka T., Olifir Yu., Havryshko O., Turchak I. Dynamics of mineral forms of nitrogen of light gray forest 

surface-gleyed soil under long-time anthropogenic impact 
The article presents results of the researches, obtained in the classical stationary experiment, concerning the 

influence of long-term application of different fertilization systems and periodic liming on the dynamics of mineral forms of 
nitrogen in light gray forest surface-gleyed soil under winter wheat. The nitrogen fertilizer efficiency in agroecosystems 
remains low. Only about 50 % of nitrogen is used for crop production during the growing season. The undigested nitrogen 
poses a risk of environmental pollution. The content of mineral nitrogen in the soil is one of the most important factors 
influencing both high crop yields and the potential risk of environmental pollution. 

The studies have shown that during the whole growing season under winter wheat, the content of nitrate and 
ammonium nitrogen in light gray forest surface-charred soil without fertilizer was 0.74–0,12 and 31.0–12.1 mg/kg 
respectively. The organic-mineral fertilizer system, with application of 10 t of manure on 1 ha of rotation of area, one norm 
(N65P68K68) of mineral fertilizers with the background of application of 1,0 n CaCO3 according to hydrolytic acidity 
provides less accumulation of nitrate nitrogen (1.77–0.35 mg/kg) than the same system with applying one and a half norm 
(N105P101K101) of mineral fertilizers (3.21–0.64 mg/kg), and therefore less risk of adverse impact on the ecosystem. The 
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long-term use of a full norm of mineral fertilizers without liming and organic fertilizer contributes to the 25 % increase in 
N-NO3 accumulation in the soil, as compared to the organic-mineral fertilizer system. However, due to the increase of the 
acidity of soil extract (pHKCl 4.24) under the influence of high doses of mineral fertilizers, the plants cannot absorb the 
available nitrogen compounds. It leads to an increase in mineralization processes, which is environmentally dangerous and 
can cause development of the degradation processes in light gray forest surface-gleyed soil. 

Key words: nitrate nitrogen, lime, ammonium nitrogen, light-gray forest surface-gleyed soils, mineral fertilizers, 
manure, winter wheat. 

 
Постановка проблеми. Діяльність людини 

різко змінила глобальний цикл Нітрогену за 
рахунок збільшення кількості хімічно активного N 
у біосфері. Це насамперед відбувається за рахунок 
використання мінеральних добрив, функціону-
вання галузі тваринництва, а також фіксації азоту 
сільськогосподарськими культурами. Внаслідок 
цього антропогенні надходження Нітрогену в на-
земних екосистемах перевищили природні [5; 16].  

Мінеральні добрива є одним з основних 
чинників, що негативно впливають на стан 
агроекосистем, однак забезпечення продуктами 
харчування майже половини людства від початку 
ХХІ століття залежало від використання азотних 
добрив [10]. За рахунок промислового процесу 
Габера-Боша, що дає змогу синтезувати аміак з 
атмосферного Нітрогену, у 2010 році антро-
погенна фіксація азоту удвічі перевищила при-
родну (120 Tг N рік-1 проти 63 Tг N рік-1) [16]. 

Водночас ефективність використання азоту 
добрив у агроекосистемах залишається досить 
низькою. Лише близько 50 % N добрив викорис-
товується для формування врожаю сільськогос-
подарських культур протягом вегетаційного пе-
ріоду. Незасвоєний Нітроген створює ризик забруд-
нення навколишнього середовища. Тенденції в 
сучасному аграрному виробництві, зокрема мало-
різноманітні сівозміни, осушення сільськогоспо-
дарських ґрунтів, можуть призвести до ще більшого 
вимивання N із ґрунтів у поверхневі та ґрунтові води 
[12]. Тому точна діагностика азотного ґрунтового 
режиму необхідна для зниження непро-дуктивних 
витрат азотних добрив та зменшення їхнього 
негативного впливу на довкілля [6; 17]. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Більшість загального Нітрогену у ґрунті (95 %) 
пов’язана з органічними сполуками, а решта 
перебуває в неорганічних формах, переважно у 
нітратній (N-NO3) та амонійній (N-NH4) [9]. Саме 
вміст мінерального азоту (Nмін) у ґрунті є одним із 
найважливіших чинників, від яких залежать як 
високі врожаї сільськогосподарських культур, так 
і потенційний ризик забруднення довкілля.  

На кількість мінерального азоту у ґрунті 
значно впливають природні властивості остан-

нього, кліматичні умови та діяльність людини [11; 
15]. Для керування процесом нітрифікації існують 
дві основні стратегії – регулювання внесення 
амонійного субстрату та інгібування нітрифіка-
торів. Регулювання доступності амонію в ґрунті для 
подальшого його окиснення до нітритів і нітратів 
можна проводити за допомогою раціонального 
удобрення в періоди найбільшого споживання 
рослинами, використання тих форм добрив, які 
повільно вивільняють Нітроген, управління ростом 
і розвитком рослин так, щоб забезпечити постійну 
асиміляцію та іммобілізацію азоту [13]. 

Дослідження показали, що застосування 
азотних добрив самостійно або з органічними 
сприяє накопиченню в ґрунті мінеральних форм 
Нітрогену [7; 14]. За даними S. Dresler et al. [8] 
концентрація нітратів у ґрунті залежить від доз 
внесених добрив. Так, у разі застосування N понад 
120 кг/га значно зростає кількість накопичених 
нітратів. Внесення рідких органічних добрив 
сприяє збільшенню вмісту NO3

- у ґрунті, а от 
заорювання соломи веде до зменшення N-NO3 за 
рахунок широкого співвідношення C:N, що 
стимулює ріст мікроорганізмів та іммобілізацію 
азоту [8]. Усі ці чинники відіграють значну роль у 
перетворенні азоту та розподілі Nмін у ґрунтовому 
профілі.  

 
Постановка завдання. Метою наших дослі-

джень було встановити вплив тривалого засто-
сування різних систем удобрення і періодичного 
вапнування на закономірності зміни вмісту ніт-
ратного та амонійного азоту ясно-сірого лісового 
поверхнево оглеєного ґрунту під час вегетації 
пшениці озимої. 

Науково-дослідну роботу виконували в умо-
вах тривалого стаціонарного досліду, закладеного 
в Інституті сільського господарства Карпатського 
регіону НААН 1965 р. та занесеного до реєстру 
довгострокових стаціонарних польових дослідів 
НААН (атестат реєстрації НААН № 29). До-
слідження динаміки нітратного та амонійного 
азоту залежно від тривалого удобрення та 
періодичного вапнування проводили в орному (0–
25 см) шарі ясно-сірого лісового поверхнево 
оглеєного ґрунту під час вегетації пшениці озимої, 



Землеробство 

 47 

якою закінчується Х ротація сівозміни, у фазах 
весняного кущення, виходу в трубку, цвітіння та 
повної стиглості. 

Стаціонарний дослід розміщений у просторі 
на трьох полях, кожне з яких налічує 18 варіантів 
у триразовому повторенні. Розташування варіантів 
одноярусне, послідовне. Загальна площа ділянки 
становить 168 м2, облікова – 100 м2. Сівозміна 
чотирипільна з таким чергуванням культур: куку-
рудза на силос – ячмінь ярий з підсівом конюшини 
лучної – конюшина лучна – пшениця озима. 
Агротехніка вирощування культур, обробіток 
ґрунту і догляд за посівами загальноприйняті для 
умов зони Західного Лісостепу. 

Агрохімічна характеристика орного шару 
ґрунту до закладання досліду така: вміст гумусу 
(за Тюріним) – 1,42 %; рНКСl – 4,2; гідролітична 
кислотність (за Каппеном) – 4,5; обмінна (за 
Соколовим) – 0,6 мг-екв/100 г ґрунту; вміст 
рухомого алюмінію – 60,0, рухомого фосфору (за 
Кірсановим) та обмінного калію (за Масловою) – 
відповідно 36,0 і 50,0 мг/кг ґрунту. 

Зразки ґрунту відбирали та готували до 
аналізів згідно з ДСТУ ІSО 11464-2001. Агро-
хімічні та фізико-хімічні аналізи ґрунту прово-

дили: вміст нітратного азоту – потенціометричним 
методом (ДСТУ 4729:2007), амонійного азоту – 
фотоколориметричним методом за допомогою 
реактиву Несслера в модифікації ННЦ ІГА 
ім. О. Н. Соколовського (ДСТУ 4729:2007 ), рН 
сольової витяжки – потенціометричним методом 
(ДСТУ ІSО 10390-2001) [1, 4]. Статистичне 
опрацювання врожайних даних проводили мето-
дом дисперсійного аналізу за Б.А. Доспеховим із 
використанням «STATISTICA».  

 
Виклад основного матеріалу. У фазі 

весняного кущення пшениці озимої найвищий вміст 
сполук нітратного азоту – 3,21 мг/кг ґрунту – 
отримано за органо-мінеральної системи удоб-
рення з внесенням на гектар сівозмінної площі 10 
т гною, півтори норми NРК на фоні вапнування 
1,0 н СаСО3 за Нг та безпосередньо під пшеницю 
N120Р135К135 (вар. 12). За органо-мінеральних 
систем удобрення, за умови систематичного 
сумісного внесення гною у сівозміні 10 т/га, однієї 
норми мінеральних добрив (N65Р68К68), як на фоні 
1,0 (вар. 7) і 0,5 н вапна (вар. 6), вміст нітратного 
азоту під пшеницею озимою є нижчим і становить 
відповідно 1,77 і 1,64 мг/кг ґрунту (див. табл.). 

 
Таблиця 

Динаміка нітратного азоту орного шару ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту  
під пшеницею озимою, мг/кг ґрунту  

Фаза вегетації 

№
 в
ар

. 

Зміст варіантів (удобрення 
1 га сівозмінної площі) 

Удобрення 
пшениці 
озимої весняне 

кущення 
вихід у 
трубку  цвітіння  повна 

стиглість  

1 Без добрив (контроль) - 0,74 0,21 0,12 0,20 

2 СаСО3, 1,0 н  
за Нг - 1,25 0,52 0,22 0,31 

3 Гній, 10 т/га - 1,57 0,50 0,23 0,24 

4 СаСО3, 1,0 н  
за Нг+ Гній, 10 т/га - 1,39 0,57 0,27 0,52 

6 Гній, 10 т/га + N65Р68К68 + 
СаСО3, 0,5 н за Нг N70P90K90 1,64 0,77 0,91 0,53 

7 Гній, 10 т/га + N65Р68К68 + 
СаСО3, 1,0 н за Нг N70P90K90 1,77 0,61 0,35 0,68 

12 
N105Р101К101+ Гній,  
10 т/га + СаСО3,  

1,0 н за Нг 
N120Р135К135 3,21 1,97 0,64 0,80 

13 Гній, 15 т/га + N30Р34К34 + 
СаСО3, 1,5 н за Нг N30Р45К45 2,35 0,68 0,41 1,13 

15 N65Р68К68 N70P90K90 2,66 1,18 0,32 0,33 

17 СаСО3, 1,5 н  
за Нг + N105Р101К101 

N120Р135К135 2,49 1,75 0,58 0,38 

               НІР05, мг/кг 0,16 0,02 0,04 0,01 
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Достатньо високий вміст N-NO3 (2,49 і 2,66 
мг/кг ґрунту) відзначено у фазі весняного кущення 
пшениці озимої у варіантах мінеральної системи 
удобрення з внесенням півтори норми 
(N105Р101К101) на фоні вапнування 1,5 н СаСО3 (вар. 
17) та лише застосування повної дози мінеральних 
добрив (N65P68K68) (вар. 15) проти 0,76 мг/кг 
ґрунту контролю без добрив (вар. 1).  

Проведені дослідження показали, що в 
період інтенсивного росту й розвитку рослин пше-
ниці озимої у фазах виходу в трубку та цвітіння 
відбувається зниження вмісту N-NO3 на всіх 
варіантах досліду внаслідок більшого засвоєння 
нітратного азоту, який є основною формою 
азотного живлення рослин [2].  

У варіантах мінеральної системи удобрення 
найвищий вміст нітратного азоту у фазах виходу в 
трубку та цвітіння – відповідно 1,75 і 0,58 мг/кг 
ґрунту – відзначено за внесення    1,5 н NPK на 
фоні вапнування (вар. 17). За цієї системи 
удобрення без вапнування (вар. 15) кількість N-
NO3 в ґрунті була дещо нижчою й становила в 
досліджувані фази 1,18 і 0,32 мг/кг ґрунту. Однак 
вміст нітратного азоту за тривалого застосування 
мінеральної системи без внесення гною та СаСО3 
(вар. 15) був вищий, ніж за аналогічної органо-
мінеральної системи й вапнування (вар. 7), 
внаслідок низького його засвоєння пшеницею 
озимою за сильнокислої реакції ґрунтової витяжки 
(рН сольове становить 4,24). 

Тривале застосування органічної системи 
удобрення із внесенням гною 10 т/га сівозмінної 
площі (вар. 3) сприяє накопиченню нітратного 
азоту під пшеницею озимою    (1,57 мг/кг ґрунту) 
у фазі весняного кущення. У фазах виходу в 
трубку та цвітіння відзначено зниження рівня N-
NO3 до 0,50 та 0,23 мг/кг ґрунту відповідно. 
Невисокий вміст нітратного азоту в ґрунті під 
пшеницею озимою за використання лише гною, 
який вносили під першу культуру сівозміни – 
кукурудзу на силос, тобто за три роки до пшениці 
озимої, можна пояснити тим, що цей азот збері-
гається в органічній формі, гірше мінералізується і 
повільніше переходить у ґрунтовий розчин на 
відміну від азоту мінеральних добрив, де він є у 
розчинній формі. Окрім того, широке співвідно-
шення C:N у гної сприяє швидкому розвитку 
мікроорганізмів й засвоєнню нітратного азоту.  

Вапнування ясно-сірого лісового ґрунту 
(вар. 2) значно поліпшує реакцію ґрунтового 
розчину  (рН   сольове становить 5,72),   внаслідок  

чого зростає кількість бактерій амоніфікаторів та 
нітрифікаторів і тому вміст рухомих мінеральних 
сполук вищий у цих умовах, ніж на контролі (рН 
сольове 4,20). Саме тому у варіанті проведення 
лише вапнування 1,0 н СаСО3 за Нг рівень 
нагромадження нітратів дещо більший і становить 
у фазі весняного кущення пшениці озимої 1,25, 
виходу в трубку – 0,52 і цвітіння – 0,22 мг/кг 
ґрунту. 

Щодо вмісту амонійного азоту під пше-
ницею озимою, то найінтенсивніше нагрома-
дження його в ґрунті спостерігали у варіантах 
тривалого органо-мінерального удобрення з 
внесенням 1,0 і 1,5 н NPK, гною 10 т/га 
сівозмінної площі на фоні вапнування 1,0 н СаСО3 
за Нг з внесенням безпосередньо під зернові 
мінеральних добрив у дозі відповідно N70P90K90 
(вар. 7) і N120P135K135 (вар. 12). При цьому вміст 
амонійного азоту навесні у фазі кущення становив 
під пшеницею озимою відповідно 78,1 і 86,9 мг/кг 
ґрунту. За вказаних систем удобрення у фазі 
виходу в трубку пшениці озимої відзначено зни-
ження сполук амонійного азоту до 58,6 і 59,1 мг/кг 
(вміст на контролі без добрив відповідно  
21,4 мг/кг ґрунту) (див. рис.). Майже співмірні 
рівні N-NH4 у цих системах не призводять до 
однакового накопичення нітратного азоту, тобто 
органо-мінеральна система за внесення N65Р68К68 є 
екологобезпечнішою, ніж за внесення N105Р101К101 
на 1 га сівозмінної площі. Значне накопичення 
нітратного азоту у разі застосування понад 120 кг 
N порівняно із меншими нормами було 
зафіксовано і в дослідженнях S. Dresler et al. у 
ґрунтах Люблінського воєводства (Польща) [8].  

У варіантах тривалого застосування лише 
мінеральної системи удобрення (вар. 15) рівень 
амонійного азоту у фазі кущення під пшеницею 
озимою становить 80,0 мг/кг ґрунту. За такої сис-
теми удобрення вміст N-NH4 протягом наступних 
досліджуваних фаз вегетації пшениці озимої 
(виходу в трубку, цвітіння, повної стиглості) 
залишався практично на однаковому рівні з 
оптимальними органо-мінеральними системами 
удобрення. Але на врожай пшениці озимої це не 
вплинуло через його недоступність для рослин. 
Адже порівняно з нітратною формою амонійний 
азот є менш доступним і малоефективним, 
особливо на кислих ґрунтах за рН до 5,5, оскільки 
основна частина амонію за такої реакції перебуває 
в ґрунті в поглинутому стані [3]. 
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Рис. Динаміка амонійного азоту орного шару ясно-сірого  
лісового поверхнево оглеєного ґрунту під пшеницею озимою. 

 
Протягом росту й розвитку рослин пшениці 

озимої у фазах весняного кущення, виходу в 
трубку та цвітіння спостерігали зменшення вмісту 
амонійного азоту в орному шарі ґрунту за всіма 
варіантами досліду внаслідок його перетворення в 
доступні форми і поглинання рослинами. У фазі 
повної стиглості зерна пшениці озимої відзначено 
неістотне зростання сполук амонійного азоту до 
20,2–27,0 мг/кг ґрунту, особливо на варіантах, де 
вносили органічні добрива, та внаслідок посту-
пової мінералізації органічних решток поперед-
ника – конюшини лучної. 

 
Висновки. Органо-мінеральна система 

удобрення з внесенням гною 10 т/га сівозмінної 
площі, однієї норми (N65P68K68) мінеральних 
добрив на фоні внесення 1,0 н СаСО3 за 
гідролітичною кислотністю забезпечує менше 
накопичення нітратного азоту (1,77–0,35 мг/кг), 
ніж та сама система із застосуванням півтори 
норми (N105Р101К101) мінеральних добрив (3,21–
0,64 мг/кг), а отже, маємо менший ризик 
несприятливого впливу на екосистему.  

Тривале застосування повної дози міне-
ральних добрив без вапнування й органічного 
удобрення сприяє на 25 % більшому накопиченню 

N-NO3 у ґрунті порівняно з органо-мінеральною 
системою удобрення. Однак через зростання кис-
лотності ґрунтової витяжки (рН сольове становить 
4,24) під впливом високих доз мінеральних добрив 
рослини не спроможні засвоювати доступні спо-
луки азоту, внаслідок чого посилюються міне-
ралізаційні процеси, що загрожує порушенням 
малого біогеохімічного циклу елемента у польовій 
екосистемі й призводить до розвитку дегра-
даційних процесів в ясно-сірих лісових поверх-
нево оглеєних ґрунтах. 
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