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В статті викладено результати досліджень зміни показників родючості 
чорнозему звичайного при вирощуванні соняшнику. Встановлено 
погіршення структурного стану ґрунту через суттєве збільшення 
мегаструктурних агрегатів та значне зниження вмісту гумусу (на 0,66%) 
при беззмінному вирощуванні соняшнику. Найбільш збалансований 
агрегатний склад має ґрунт сівозміни. Цілинний ґрунт вирізнявся 
найбільшим вмістом гумусу 4,81 - 5,03% і азоту 14,1 мг на 100 г ґрунту. 
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Вступ. Раціональне використання земельних ресурсів можливе тільки за 

умови урахування якості ґрунтового покриву. Як відомо з літературних джерел, 

сільськогосподарське використання ґрунтів істотно змінює природний процес 

ґрунтоутворення. Перш за все, змінюється характер біологічного кругообігу 

речовин, умови формування водного та температурного режимів [1].  

У природних умовах на цілинних землях родючість ґрунту збільшується 

за рахунок використання енергії сонця зеленими рослинами, що залишають у 

ґрунті енергетичного матеріалу більше, ніж споживають його для життя. Але 

природне поповнення родючості припиняється при відчуженні людиною 

продукції зелених рослин. Рівновага порушується і вступає в силу закон 

повернення [2]. 

Зменшення кількості джерел гумусу призводить до зниження вмісту і 

запасів гумусу і в орних чорноземах. При цьому погіршуються санітарно-захисні 

властивості, знижується біологічна активність ґрунту. Втрати і недолік 

органічних речовин неминуче призводить до посилення процесів ерозії, до 

погіршення структури, фізичних і водно-фізичних властивостей, погіршення 

поживного режиму ґрунтів та зниження продуктивності рослин [3].  

При сільськогосподарському використанні на властивості чорноземів 

впливають також прийоми обробітку ґрунту, мінеральні та органічні добрива, 

сільськогосподарська техніка, режим зрошення. Нераціональне використання 

ґрунтів характеризується різними антропогенними факторами, серед яких  

неправильний обробіток та недотримання сівозміни [4, 5].  

Метою роботи було дослідження властивостей чорнозему звичайного 

Дніпропетровської області в умовах цілини, при рекомендованій сівозміні 

(раціональне використання) і при беззмінному вирощуванні соняшнику (не 

раціональне використання). 

Матеріали та методи досліджень. Для проведення досліджень було 

відібрано зразки ґрунту Васильківського району, Дніпропетровської області: 

1) зразок цілинного ґрунту з балки  (переліг); 2) зразок з поля з рекомендованою 

зональною сівозміною (повернення соняшнику через 4 роки); 3) зразок  з поля 
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при беззмінному вирощуванні соняшнику протягом п’яти років. Для кожного  

варіанту  досліду  було  відібрано  зразки   ґрунту  з шарів  0-20  см  та 20-40 см. 

Визначення вмісту рухомого фосфору проводили за Чириковим, обмінного калію 

за Масловою, азоту – за  Кьєльдалем [6], гумусу – за Тюріним [7].  Вивчення 

структурного   (агрегатного)   стану   проведено   методом   «сухого  

просіювання» [8]. 

Математичний обробіток проводили за загальновизнаними методиками 

статистичної обробки експериментальних даних. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Природний потенціал 

ґрунту є комплексним показником забезпечення ресурсами тепла, вологи і 

трофності, а  через  них  і  продуктивної  здатності  природних  та  культурних 

ценозів. 

Структура ґрунту є одним із головних факторів, які визначають його 

родючість, а агрегатний стан певною мірою свідчить про його господарську 

цінність. Від неї залежать загальні фізичні, фізико-механічні, водні, повітряні і 

теплові властивості ґрунтів, окислювально-відновлювані умови і пов’язані з 

ними  умови  мікробіологічної  діяльності  та  інші  властивості  і  режими 

ґрунтів. 

Нами проведено визначення агрегатного стану досліджуваних зразків, 

отримані результати представлено на рисунку 1. 

Як можна бачити з отриманих результатів, зразки перелігу відрізняються 

переважанням мегаструктурних агрегатів (>10 мм), які складають у шарі 0-20 см 

72,5 % і 61,7 % у шарі 20-40 см. Характерним для цього варіанту також і 

достатня  рівномірна  їх кількість у обох шарах. Це є закономірним через велику 

кількість кореневих залишків багаторічної трав’янистої рослинності у цих 

зразках.  

Найбільш збалансованим агрегатним складом відрізняються  зразки 

ґрунту з поля з рекомендованою зональною сівозміною. В цьому варіанті 

переважають макроструктурні агрегати і складають 87,8 % у шарі 0-20 см та 

73,0% у шарі 20-40 см. Нами виявлене поступове збільшення мегаструктурних 

агрегатів з глибиною, що імовірно пов’язане з глибиною основного обробітку 

ґрунту. Як відомо, найбільшу агрономічну  цінність складають грудочкувата та 

зерниста макроструктура поверхневих шарів ґрунту (розміром від 0,25 до 10 мм). 

Саме такі агрегати мають високу водостійкість та зв’язність, створюють 

сприятливі фізичні властивості ґрунту та володіють найбільшою стійкістю до 

дефляції.  

У варіантах з поля при беззмінному вирощуванні соняшнику нами 

встановлено погіршення структурного стану через суттєве збільшення 

мегаструктурних агрегатів. Так у горизонті 0-20 см вміст цієї фракції складає  

49,8 %, що, на наш погляд негативно впливає на фізичний стан ґрунту.  

Одним із репрезентативних критеріїв природного потенціалу ґрунту є 

загальні запаси гумусу. Вміст гумусу в орному шарі чорноземів 

Дніпропетровської області коливається переважно в межах 4-6 % [9].  

Багато авторів визначають гумус як інтегрований показник родючості і 

зазначають, що він у чорноземів зазнає помітних змін під впливом зростаючої 

антропогенного навантаження на орні ґрунти [1, 3, 5 та ін.]. Втрати  і нестача 

легкорозчинних органічних речовин призводить до посилення процесів 

виорювання: знеструктурення, погіршення фізичних, водно-фізичних 

властивостей та поживного режиму ґрунтів. 
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а)                                                                  б)    

     
в)                                                               г) 

     
д)                                                                     е) 

Рис. 1. Агрегатний стан досліджуваних зразків чорнозему звичайного, 

%: а) переліг 0-20 см; б) переліг 20-40 см; в) поле з рекомендованою зональною 

сівозміною 0-20 см; г) поле з рекомендованою зональною сівозміною 20-40 см; д) 

поле з беззмінним вирощуванням соняшнику 0-20 см;  е) поле з беззмінним 

вирощуванням соняшнику 20-40 см. 
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Найбільший  вміст  гумусу  виявлено в  зразках перелогу  5,03%  у  шарі 

0-20 см та 4,81 % в шарі 20-40 см (табл. 1). В більш нижчих шарах відбувається 

зниження вмісту гумусу та азоту, що свідчить про переважне накопичення 

органічних залишків на поверхні ґрунту та в його верхніх горизонтах, до рівня 

проникнення щорічно відмираючих коренів трав’янистих рослин.  

Таблиця 1 

Вміст елементів живлення рослин і гумусу в чорноземі звичайному 

за різних умов використання 

(дані ЗНУ, 2012-2013 рр.) 

Варіант 

Шар 

ґрунту, 

см 

Вміст елементів живлення рослин, 

мг на 100 г ґрунту 
Вміст 

гумусу, 

% N Р К 

Цілина 
0-20 14,1±0,29 5,8±0,0,29 13,3±1,01 5,03±0,17 

20-40 14,1±0,31 4,8±0,30 11,8±0,74 4,81±0,13 

Сівозміна 
0-20 12,2±0,21 10,4±0,33 8,0±0,65 4,79±0,15 

20-40 10,5±0,24 7,7±0,25 8,3±0,88 4,24±0,19 

Беззмінне 

вирощування 

соняшнику 

0-20 8,9±0,15 7,7±0,50 12,5±0,95 4,47±0,12 

20-40 6,6±0,27 6,0±0,42 8,3±0,45 4,15±0,18 

 

За нашими даними відбувається суттєве зниження показників гумусу на 

ріллі в порівнянні з перелогом. Особливо значне зниження (0,56 % та 0,66 %) 

відмічено у зразках з поля при беззмінному вирощуванні соняшнику. Таке 

суттєве зниження вмісту гумусу є вкрай негативним явищем, яке свідчить про 

недотримання основних принципів землекористування та низьку культуру 

землеробства. 

Як відомо, відновити запаси гумусу в орних чорноземах до рівня 

цілинних практично неможливо через велику різницю в кількості джерел гумусу, 

які надходять, на цілині та ріллі і різницю у функціонуванні природних  

фітоценозів і агроценозів. 

Як вказують проведені дослідження [4, 5, 9], на даний час відбувається 

дегуміфікація ґрунтів, скорочення потужності гумусових горизонтів, формування 

дисбалансу елементів живлення і гумусу. Тому вивчення основних елементів 

живлення є актуальним питанням для вирішення проблеми одержання високих 

урожаїв сільськогосподарських культур. Нами було проведено визначення вмісту 

основних елементів живлення рослин в досліджуваних зразках (табл. 1). 

Як можна бачити з отриманих результатів, кількісний вміст азоту 

знаходиться в суттєвій залежності від вмісту гумусу. В цілому досліджувані 

зразки характеризуються як слабо забезпеченні азотом. Найбільший вміст азоту 

(14,1 мг/100 г) виявлено в цілинному ґрунті в обох шарах.  Це на 1,9 -7,5 мг/100 г 

більше ніж на ріллі. Найменші значення виявлено у варіанті з беззмінним 

вирощуванням соняшнику – 8,9 мг/100 г у шарі 0-20 см та 6,6 мг/100 г  в  шарі 

20-40 см. Це свідчить про деяке погіршення даного показника та імовірну 

деградацію гумусово-акумулятивного процесу в результаті господарської 

діяльності людини. 

Вміст фосфору в ґрунті залежить від вмісту його в ґрунтоутворюючій 

породі та від процесів біологічної акумуляції в біологічно активних шарах 

ґрунту. За нашими даними, найбільший вміст фосфору у зразках за 

раціонального використання ріллі. Так, у ґрунті після  беззмінного вирощування 

соняшнику вміст цього макроелементу складає 7,7 мг/100 г у шарі 0-20 см та 6,0 
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мг/100 г в шарі 20-40 см. Найбільший вміст фосфору відзначено у варіанті ґрунту 

зональної сівозміни (10,4 мг/100 г у шарі 0-20 см та 7,7 мг/100 г в шарі 20-40 см), 

а найменший – у зразках перелогу (5,8 мг/100 г у шарі 0-20 см та 4,8 мг/100 г в 

шарі 20-40 см). Імовірно, це пов’язано з систематичним внесенням фосфорних 

добрив та створенням оптимальної щільності при обробітку ґрунту, що сприяє 

біологічній акумуляції фосфору. 

Калій міститься у великій кількості у всіх зразках ґрунту, що складає від 

8,0 мг/100 г до 13,3 мг/100 г ґрунту. Якщо порівнювати зразки ріллі, то 

відзначаємо збільшений на 4,5 мг/100 г ґрунту вміст калію у верхньому шарі 

після багаторічного вирощування соняшнику. Як відомо, калій поглинається 

соняшником у великій кількості. Імовірно таке збільшення пов’язано з 

накопиченням цього елементу у рослинних залишках культури і надалі у 

поверхневому шарі ґрунту. 

В цілому необхідно зазначити погіршення показників родючості ґрунту 

при беззмінному вирощуванні соняшнику і необхідність впровадження і 

дотримання науково обґрунтованих зональних сівозмін для підтримання та 

підвищення родючості і створення більш сприятливих умов для росту, розвитку і 

формування врожайності культурних рослин.  

Висновки 

Встановлено погіршення структурного стану ґрунту при беззмінному 

вирощуванні соняшнику через суттєве збільшення мегаструктурних агрегатів. 

Найбільший вміст гумусу 4,81 - 5,03% і азоту 14,1 мг на 100 г ґрунту 

виявлено в зразках цілинного ґрунту. Встановлено суттєве зниження показників 

гумусу на ріллі, особливо значне зниження (на 0,66%) відмічено за беззмінного 

вирощування соняшнику. 

Виявлено найбільший вміст фосфору у ґрунті за зональної сівозміни           

(10,4 мг/100 г у шарі 0-20 см та 7,7 мг/100 г в шарі 20-40 см), а найменший – у 

цілинному ґрунті (5,8 мг/100 г у шарі 0-20 см та 4,8 мг/100 г в шарі 20-40 см). 

Калій міститься у достатньо великій кількості у всіх зразках ґрунту від 

8,0 мг/100 г до 13,3 мг на 100 г ґрунту. Відзначено збільшений вміст калію у 

верхньому шарі ґрунту при беззмінному вирощуванні соняшнику. 
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ВЛИЯНИЕ БЕССМЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 

 

И.А. Полякова, М.А. Топчий  

 
В статье изложены  результаты исследований изменения показателей 
плодородия чернозема обыкновенного при выращивании 
подсолнечника. Установлено ухудшение структурного состояния почвы 
из-за существенного увеличения мегаструктурных агрегатов и 
значительное снижение содержания гумуса (на 0,66%) при бессменном 
выращивании подсолнечника. Наиболее сбалансированный агрегатный 
состав имела почва севооборота. Целинная почва отличалась 
наибольшим содержанием гумуса 4,81 - 5,03% и азота 14,1 мг на 100 г 
почвы. 

 

Ключевые слова: почва, плодородие, чернозем обыкновенный, структурное 

состояние, элементы питания, подсолнечник. 

 
 

INFLUENCE OF PERMANENT SUNFLOWER CULTIVATION ON SOIL 

FERTILITY INDICATORS 

 

I.A. Poliakova, M.A. Topchiy 

 
The article presents the results of studying changes in indicators of fertility 
in ordinary chernozem during sunflower cultivation. Deterioration of the 
structural conditions of the soil due to a substantial increase in 
megastructural units and a significant decrease in the humus content (by 
0,66%) at permanent sunflower cultivation was determined. Soil section 
under rotation of crops had the most balanced aggregate composition. 
Virgin soil had the highest content of humus (4,81 – 5,03%) and nitrogen 
(14,1 mg per 100 g of soil). 

 

Keywords: soil, fertility, regular chernozem, structural condition, nutrition elements, 

sunflower. 
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