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У статті представлено аналіз результатів експериментальних досліджень у стаціонарному 
польовому досліді щодо встановлення особливостей формування запасів гумусу і 
поживного режиму в орному шарі темно-каштанового ґрунту (Haplic Kastanozem) під 
впливом різних систем удобрення й основного обробітку. Мета досліджень: встановити 
закономірності перетворення побічної продукції сільськогосподарських культур сівозміни 
в гумус і основні елементи мінерального живлення рослин за органічної і двох органо-
мінеральних систем удобрення на фоні п’яти систем основного обробітку у 4-пільній 
просапній сівозміні на зрошуваних землях в зоні дії Інгулецької зрошувальної системи. 
Дослідження проводили в стаціонарному досліді Інституту зрошуваного землеробства 
НААН у Херсонській області України протягом 2016-2020 років. Для аналізування 
ефективності сукупного застосування систем удобрення і основного обробітку ґрунту 
використано такі показники: маса післяжнивних решток для кожної з культур сівозміни; 
запаси гумусу в орному шарі; баланс гумусу; маса азоту, фосфору і калію, що надійшла 
до ґрунту з рослинними залишками; еколого-економічний ефект (грн/га); приріст енергії 
(ГДж/га). В результаті експериментальних досліджень виявлено, що формування запасів 
гумусу в ґрунті відбувається залежно від маси післяжнивних решток культур сівозміни та 
способів і глибини їх загортання. Найбільш сприятливі умови для накопичення листо-
стеблової маси сільськогосподарських культур сівозміни і формування додатного балансу 
гумусу з середнім річним приростом 2,02 т/га забезпечила органо-мінеральна система 
удобрення з використанням побічної продукції культур сівозміни та дози мінеральних 
добрив N120P60 на фоні диференційованого основного обробітку з одним щілюванням на 
глибину 38-40 см за ротацію. 
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The article presents an analysis of the results of experimental research in a stationary field 
experiment to determine the peculiarities of the formation of humus reserves and the nutrient 
regime in the arable layer of the dark chestnut soil (Haplic Kastanozem) under the influence 
of different fertilization and main cultivation systems. The purpose of the research: to 
establish the patterns of transformation of by-products of agricultural crops of crop rotation 
into humus and the main elements of mineral nutrition of plants under organic and two 
organo-mineral fertilization systems against the background of five systems of main 
cultivation in a 4-field row crop rotation on irrigated lands in the area of operation of the 
Ingulets irrigation plant systems. The research was conducted in the stationary experiment 
of the Institute of Irrigated Agriculture of the National Academy of Sciences in the Kherson 
region of Ukraine during 2016-2020. The following indicators were used to analyze the 
effectiveness of the combined application of fertilization systems and the main tillage: mass 
of post-harvest residues for each of the crop rotations; stocks of humus in the arable layer; 
humus balance; the mass of nitrogen, phosphorus and potassium that reached the soil with 
plant residues; ecological and economic effect (UAH/ha); energy gain (GJ/ha). As a result 
of experimental studies, it was found that the formation of humus reserves in the soil 
depends on the mass of post-harvest residues of crop rotation and the methods and depth 
of their wrapping. The most favorable conditions for the accumulation of leaf-stem mass of 
crop rotation crops and the formation of a positive balance of humus with an average annual 
increase of 2.02 t/ha were provided by the organo-mineral fertilization system using the by-
products of crop rotation crops and a dose of mineral fertilizers N120P60 against the 
background of differentiated main cultivation with one slotting to a depth of 38-40 cm per 
rotation. 
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В статье представлен анализ результатов экспериментальных исследований в стационарном полевом опыте по 
установлению особенностей формирования запасов гумуса и питательного режима в пахотном слое темно-
каштановой почвы (Haplic Kastanozem) под влиянием различных систем удобрения и основной обработки. Цель 
исследований: установить закономерности превращения побочной продукции сельскохозяйственных культур 
севооборота в гумус и основные элементы минерального питания растений при органической и двух органо-
минеральных системах удобрения на фоне пяти систем основной обработки в 4-польном пропашном севообороте 
на орошаемых землях в зоне действия Ингулецкой оросительной системы. Исследования проводились в 
стационарном опыте Института орошаемого земледелия НААН в Херсонской области Украины в течение 2016-
2020 годов. Для анализа эффективности совокупного применения систем удобрения и основной обработки почвы 
использованы следующие показатели: масса послеуборочных остатков для каждой из культур севооборота; 
запасы гумуса в пахотном слое; баланс гумуса; масса азота, фосфора и калия, поступившая в почву с 
растительными остатками; эколого-экономический эффект (грн/га); приращение энергии (ГДж/га). В результате 
экспериментальных исследований выявлено, что формирование запасов гумуса в почве происходит в 
зависимости от массы послеуборочных остатков культур севооборота и способов и глубины их заделки. Наиболее 
благоприятные условия для накопления листе-стеблевой массы сельскохозяйственных культур севооборота и 
формирования положительного баланса гумуса со средним годовым приростом 2,02 т/га обеспечила органо-
минеральная система удобрения с использованием побочной продукции культур севооборота и дозы 
минеральных удобрений N120P60 на фоне дифференцированной обработки на глубину 38-40 см с одноразовым 
щелеванием за ротацию. 
 
Ключевые слова: пропашной севооборот, основная обработка почвы, удобрения, гумус, послеуборочные остатки. 
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