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см проти контрольного варіанту у середньому за роки досліджень становила 3,3 

мг/кг ґрунту для нітратної форми та 18,5 мг/кг ґрунту ‒ амонійної.  

Достовірне збільшення мінерального азоту в ґрунті до варіанту без 

використання добрив нами також відмічено і для ділянок з внесенням N30 та 

N60.  Визначення вмісту рухомих форм фосфору та калію показало, що внесення 

різних доз азоту при удобренні післяжнивної редьки олійної не  впливає на їх 

вмісту як в шарі ґрунту 0‒20 см так 20‒40 см.  

Визначення вмісту макроелементів в ґрунті перед заорюванням зеленої 

маси післяжнивної редьки олійної не показало переваги краще удобрених 

варіантів у порівнянні до контролю.  

За результатами наших досліджень встановлений достовірний приріст 

зеленої маси післяжнивної редьки олійної від використання різних доз азотних 

добрив. Найбільший приріст за роки досліджень нами зафіксований  при  дозі 

азоту 90 кг д.р., який до контролю становив 7,23 т/га. Приріст врожаю на 

варіантах N30 та N60 склав 38,4 % і 72,6 % т/га відповідно. 

Розрахунки економічної ефективності вказали на перевагу варіанту із 

внесенням азоту в дозі за 60 кг д.р. 
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Ґрунтоутворювальна порода є мінеральною основою для ґрунту. Порода 

як би в спадщину передає ґрунту свій гранулометричний, мінералогічний і 

хімічний склад, фізичні властивості, які в ході ґрунтоутворення можуть 

перетерплювати істотні зміни. Властивості ґрунтоутворювальних порід 

впливають на видовий і хімічний склад і біологічну продуктивність рослин, на 

швидкість розпаду органічних залишків і якість гумусу, що утворюється. Між 

ґрунтом і ґрунтоутворювальною породою відбувається обмін тепловою 

енергією, газами, водяною парою і розчинами. Усе це впливає на типи і 

напрямок ґрунтоутворювального процесу. 

На вододільних плато та їх схилах, на схилах балок ґрунтоутворювальна 

порода – леси. Тільки подекуди на схилах глибоких балок і річкових долин ‒ 

піски, продукти вивітрювання гранітів, а в плавнях річок і днищах балок – 

алювіальні і делювіальні відклади. 

Лес являє собою карбонатну буро-палеву однорідну дрібнозернисту 

породу, з достатнім вмістом калію і фосфору. Він характеризується високою 

пористістю, відсутністю до глибини 6‒7 м шкідливих для рослин 

водорозчинних солей, однорідним важко-суглинним механічним складом. Усе 
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це є однією з причин утворення на ньому високопродуктивних чорноземних 

ґрунтів, насичених кальцієм, зі сприятливими водно-фізичними властивостями. 

Делювіальні відклади (по днищах балок і частково в річкових долинах) 

утворилися в результаті перевідкладення й осідання слабко відсортованих 

змитих і перенесених делювіальними водами часток ґрунту і 

ґрунтоутворювальних порід. Ці відклади мають неоднорідний (переважно 

суглинний і глинистий) механічний склад, часто тією чи іншою мірою 

гумусовані. Залягаючи на ділянках із близьким рівнем підземних вод, вони 

оглеєні і часто засолені. На делювіальних відкладах утворилися лучно-

чорноземні ґрунти. 

Алювіальні відклади – породи, утворені водами рік Дніпро, Конка, 

Молочна в минулі геологічні періоди. Вони мають характерне горизонтальне 

розташування і різний механічний склад окремих шарів, являють собою 

переважно піщані відклади. Сучасні алювіальні відклади поширені в плавнях 

рік. Своїми властивостями вони подібні делювіальним, але на відміну від 

останніх мають однорідний механічний склад профілю, тому що осідання 

часток в плавнях відбувалося в спокійній воді. 

 Червоно-бурі глини мають більш однорідний глинистий механічний 

склад, слабководопроникні. Ґрунти на червоно-бурих глинах характеризуються 

особливостями солонцюватих ґрунтів, важким механічним складом, мають 

знижену родючість. Сучасні морські піщані відклади поширені на косах 

Обитічній, Федотовій, Бердянській, Степанівській.  
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При відновлені ставків в Черкаській області часто донні відкладення 

нагортають в кучі, які містять досить значні запаси органічної речовини. 

Виходячи з цього, доцільним є вивчення їх в плані можливості використання як 

сапропелів. Нами вивчались донні відкладення трьох ставків с. Вербівець 

Шполянського району Черкаської області на предмет відповідності до 

нормованих показників сапропелів. 

Визначення якості відкладень виконували за ГОСТ Р 54000-2010. 

Результатами досліджень встановлено, що вміст органічної речовини в % до 

сухої маси, становить для ставка №1 − 7,65 %, №2 − 7,33, для ставка №3 − 

7,93 %; при нормі для органо-кремнеземного сапропелю 15 %. Валового 

фосфору (в % на суху массу) виявлено для ставка №1 − 0,17 %, №2 − 0,165 %, 

для ставка №3 − 0,18 %, при нормі для органо-кремнеземного сапропелю − 

0,4 %. Валового азоту (в % на суху масу відкладень) виявлено для ставка №1 − 

0,05 %, №2 − 0,05 %, для ставка №3 − 0,05 %; при нормі для органо-

кремнеземного сапропелю − 1,0 %. Рухомих сполук фосфору (за методом 


