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Стратегія діяльності, спрямованої на досягнення бездефіцитного балансу поживних 
речовин у землеробстві, потребує коригування з науковим обґрунтуванням і визначенням 
економічної доцільності. Метою досліджень є удосконалення теоретичних аспектів 
агрохімічної балансової оцінки кругообігу макроелементів живлення в системі «добрива-
ґрунт-рослина». Завданням було виявити нові закономірності формування балансу азоту, 
фосфору й калію і розробити базові моделі економічно обґрунтованого рівня балансу 
елементів живлення. Застосовувані матеріали й методи: результати багаторічних 
досліджень у стаціонарному польовому досліді; аналіз, узагальнення і статистична 
обробка даних фондових і сучасних літературних матеріалів (частково об’єднаних в 
електронній базі даних); аналіз та узагальнення даних агрохімічної служби країни. 
Досліджувані об'єкти: основні ґрунти України (об'єкт прямих досліджень – чорнозем 
типовий важкосуглинковий); моделі економічно обґрунтованого рівня балансу елементів 
живлення в системі «добрива-ґрунт-рослина». Виявлено, що за систематичного внесення 
добрив (навіть в умовах від’ємного балансу поживних речовин) вміст рухомих сполук 
азоту, фосфору та калію в ґрунтах має тенденцію до підвищення. Це спонукало автора 
висловити припущення, що уявлення про суттєве погіршення трофічного стану ґрунтів в 
умовах від’ємного балансу поживних речовин є недостатньо теоретично обґрунтованим і 
дещо перебільшеним. У зв'язку з цим автор рекомендує з певною осторогою підходити до 
інтерпретації результатів розрахунків балансу. Розроблено математичні моделі та 
розраховано нормативи динаміки вмісту фосфору в ґрунтах України залежно від норми 
добрив і тривалості їх внесення. Встановлено й теоретично обґрунтовано, що за 
систематичного внесення навіть невеликих норм добрив, просте відтворення родючості 
ґрунтів досягається автоматично. Запропоновано базову модель економічно 
обґрунтованого рівня балансу елементів живлення для розширеного відтворення 
родючості ґрунтів. Параметри моделі можуть змінюватися залежно від кліматичних умов, 
ціни на добрива, набору культур, що вирощуються і рівня культури землеробства. 
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 The strategy of activities aimed at achieving a deficit-free balance of nutrients in 
agriculture requires improvement, theoretical justification and determination of 
economic feasibility. The aim of the research is to improve the theoretical aspects of 
the balance assessment of the cycle of macroelements in the soil-plant system. The 
task was to identify new patterns of formation of the balance of nitrogen, phosphorus 
and potassium in the soil-plant system and to develop basic models of economically 
justified level of balance of nutrients. Applied materials and methods: results of long-
term research in stationary field experiment; analysis, generalization and statistical 
data processing of stock and modern literature materials (partially combined in an 
electronic database); analysis and generalization of data of the agrochemical service 
of the country. Researched objects: main soils of Ukraine (object of direct research- 
typical heavy loam chernozem); models of economically justified level of balance of 
nutrients in the soil-plant system. It is found that with the systematic application of 
fertilizers (even under the conditions of a negative balance of nutrients) the content of 
mobile compounds of nitrogen, phosphorus and potassium in the soil tends to 
increase. This led the author to suggest that the idea of a significant deterioration of 
the trophic state of soils in a negative balance of nutrients is not theoretically sound 
and somewhat exaggerated. In this regard, the author recommends approaching the 
interpretation of the results of balance calculations with some caution. Mathematical 
models are developed and standards for the dynamics of phosphorus content in the 
soils of Ukraine depending on the rate of fertilizers and the duration of their application 
are calculated. It is established and theoretically substantiated that with systematic 
application of even small doses of fertilizers, simple reproduction of soil fertility is 
achieved automatically. A basic model of economically justified level of nutrient 
balance for extended reproduction of soil fertility is proposed. The parameters of the 
model may vary depending on climatic conditions, fertilizer prices, the set of crops 
grown and the level of agricultural culture. 
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Стратегия деятельности, по достижению бездефицитного баланса питательных веществ в земледелии, 
нуждается в корректировке с теоретическим обоснование и определением экономической целесообразности. 
Целью исследований было усовершенствование теоретических аспектов балансовой оценки кругооборота 
макроэлементов питания в системе «удобрение-почва-растение». Заданием было выявить новые 
закономерности формирования баланса азота, фосфора и калия и разработать базовые модели экономически 
обоснованного уровня баланса элементов питания. Использованные материалы и методы: результаты 
многолетних исследований в стационарном полевом опыте; анализ, обобщение и статистическая обработка 
данных фондовых (архивных) и современных литературных материалов (частично объединенных в базе 
данных); анализ и обобщение данных агрохимический службы страны. Объекты исследования: основные почвы 
Украины (объект прямых полевых исследований – чернозем типичный тяжелосуглинистый); модели 
экономически обоснованного уровня баланса элементов питания в системе «удобрение-почва-растение». 
Установили, что при систематическом внесении удобрений (даже при условии отрицательного баланса 
питательных веществ) содержание подвижных соединений азота, фосфора и калия в почвах имеет тенденцию к 
повышению. Это позволило автору высказать предположение, что представление о существенном ухудшении 
трофического состояния почв можно считать теоретически недостаточно обоснованным и несколько 
преувеличенным. В связи с этим автор рекомендует с определенной долей осторожности подходить к 
интерпретации результатов расчета агрохимического баланса. Разработаны математические модели и 
рассчитаны нормативы динамики содержания фосфора в почвах Украины в зависимости от норм и 
длительности удобрения. Установлено и теоретически обосновано, что при систематическом внесении даже 
небольших доз удобрений, простое воспроизводство плодородия почвы достигается автоматически. 
Предложена базовая модель экономически обоснованного уровня баланса элементов питания для 
расширенного воспроизводства плодородия почв. Параметры модели могут меняться в зависимости от 
климатических условий, цены на удобрения, набора выращиваемых растений и уровня культуры земледелия. 
 
Ключевые слова: баланс макроэлементов; воспроизводство плодородия; математическое моделирование; почва; 
теоретические аспекты. 
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