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ВСТУП 

 

У сучасних умовах об’єктивної реальності розвитку сільського 

господарства України, при вирощуванні сільськогосподарських культу за 

інтенсивними та енергозаощаджуючими технологіями з метою отримання 

екологічно чистої продукції необхідно знати шляхи раціонального застосування 

добрив. Відомо, що без застосування добрив неможливо підтримувати, а тим 

більше відтворювати родючість ґрунту, отримувати високу врожайність 

сільськогосподарських культур та запрограмовану якість продукції. В процесі 

інтенсивного зростання обсягів наукової та науково-технічної інформації, 

швидкого оновлення знань, розширення міжнародних зв’язків та необхідність 

інтеграції зі світовою системою підготовки фахівців агрономічних 

спеціальностей особливого значення набуває завдання підготовки у вищих 

навчальних закладах висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців-

професіоналів, здатних самостійно й творчо працювати, впроваджуючи у 

виробництво новітні результати відповідних наукових досліджень. 

Практичні роботи - один з найважливіших елементів підготовки 

майбутніх спеціалістів. Вони допомагають закріпленню теоретичних знань, 

розвивають навички самостійної роботи, формують уміння аналізувати 

одержані результати.  

Мета даних методичних вказівок - формування творчих здібностей і 

системи знань щодо властивостей добрив, впливу їх на ґрунт і рослини та 

особливостей їх застосування при вирощуванні сільськогосподарських культур 

в різних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Задача даних методичних вказівок – навчити студентів робити 

необхідні розрахунки та логічно програмувати поведінку мінеральних добрив 

при їх застосуванні, здійснювати самоконтроль та закріплення набутих знань з 

допомогою контрольних питань. 

Для виконання практичних робіт студент повинен: 

знати – властивості добрив, їх хімічний склад, класифікацію,  
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одержання та прийоми, строки, способи їх застосування залежно від 

біологічних властивостей культур, властивостей ґрунту та кліматичних умов. 

Знати методи лабораторних аналізів з вивчення вмісту в ґрунті, рослинах та 

добривах основних елементів мінерального живлення рослин, методи 

розрахунку норм та доз застосування добрив. 

вміти – аналізувати ефективність окремих видів та форм добрив при 

використанні їх під конкретні сільськогосподарські культури на конкретних 

типах ґрунтів.  

Розподіл програмного матеріалу за окремими видами занять і 

послідовність його вивчення визначається робочою програмою, узгоджується з 

робочими програмами дисциплін: “Фізика з основами біофізики”, 

“Грунтознавство”, “Мікробіологія”, “Фізіологія рослин”, “Хімія неорганічна та 

аналітична”, “Хімія органічна”, “Хімія фізична і колоїдна”. 

 

Вимоги до підготовки, виконання, оформлення та захисту практичних робіт: 

-тема, що виноситься на практичні заняття, повинна бути опрацьована 

студентами заздалегідь з оформленням необхідного конспекту завдань. 

-після виконання роботи студент повинен захистити її, представивши 

конспект, дати усні пояснення.  

-при оцінюванні знань та вмінь студентів при виконанні практичних робіт 

враховуються: правильність і усвідомленість змісту теоретичного матеріалу 

теми, повнота розкриття основних понять, точність застосування наукових 

термінів; мовна грамотність, логічність та послідовність викладу теоретичного 

матеріалу, самостійність виконання завдань, акуратність оформлення. 
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Практична робота №1 

Розрахунки фізичної маси добрив за вмістом діючої речовини 

Мета: опанувати методику розрахунків переведення діючої речовини у 

фізичну масу згідно виду добрив і визначення вмісту діючої речовини у певній 

фізичній масі, визначати умовні туки. 

Завдання: користуючись теоретичним матеріалом, підручниками та 

лекціями, розрахувати за наведеними прикладами фізичну масу добрив згідно 

варіанту індивідуального завдання. 

 

Теоретичні відомості і приклади 

У рекомендаціях по застосуванню мінеральних добрив вказують, як 

правило, норми та дози внесення поживних речовин у діючій речовині, а не у 

фізичній масі добрив. Діючою речовиною для азотних добрив є азот у вигляді 

елементу (N), для фосфорних – фосфор у вигляді п’ятивалентного оксиду (Р2О5) 

а для калійних – калій у вигляді оксиду калію (К2О). 

Наприклад, норма N60P20K40 означає, що на 1га в ґрунт необхідно внести 

поживних речовин: азоту – 60кг, фосфору 20кг і калію 40кг.  

У практиці сільськогосподарського виробництва частіше оперують 

кількістю фізичної маси добрив у розрахунку на 1га. Фізична маса добрив 

залежить від вмісту діючої речовини в добриві, яке планують застосовувати. 

Наприклад, планується внести по 1ц амонійної селітри на 1га. 

Щоб узгодити поняття діючої речовини та фізичної маси, а також мати 

можливість правильно розрахувати необхідну кількість аналогу того чи іншого 

добрива, необхідно розуміти логіку розрахунків переведення одного поняття в 

інше. Розглянемо приклади. 

Приклад 1.  

Під картоплю необхідно внести N120 у вигляді сульфату амонію, який 

містить 20% д.р. азоту. Скільки центнерів фізичної маси даного добрива 

необхідно внести на 1га? 

Для вирішення складаємо пропорцію – 20% д.р. означає, що в кожних 
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100кг добрива міститься 20кг азоту . Щоб правильно розмістити показники, 

необхідно фізичну масу записувати в один стовпчик, діючу речовину в інший: 

 

            Ф.м       Д.р. 

100 кг сульфату амонію               20 кг азоту 

Х кг сульфату амонію              120 кг азоту 

 

Висновок: розрахунки показали, що для того, щоб у ґрунт потрапило 

120кг на 1га, необхідно внести 6ц сульфату амонію. 

Якщо необхідно внести не один, а декілька елементів у вигляді простих 

добрив, розрахунки проводять за вищевказаним зразком для кожного з 

елементів, враховуючи вміст діючої речовини в добривах, які планують внести. 

Якщо серед добрив є комплексні (які містять два і більше елементів), 

розрахунки слід розпочинати саме з них. При цьому необхідно пам’ятати два 

головних правила: 

1. Якщо у комплексному добриві процентний вміст необхідних 

елементів суттєво відрізняється, розрахунок слід починати з того поживного 

елементу, якого найбільше в даному добриві; 

2. Якщо у комплексному добриві процентний вміст необхідних 

елементів однаковий, або приблизно рівний, розрахунок слід починати з того 

поживного елементу, якого потрібно менше для внесення відповідної дози 

NPK. 

Приклад 2.  

Під кукурудзу необхідно внести N90P60K80 у вигляді амофосу (NН4Н2РО4 

вміст д.р. NPK 11-46-0), амонійної селітри (NН4NО3 вміст д.р. N 35), 

хлористого калію (КСl вміст д.р. K 60). 

Скільки центнерів фізичної маси цих добрив необхідно внести на 1га? 

Розрахунки проводимо у такій послідовності:  

1) знаходимо, скільки фізичної маси амофосу відповідає 60кг фосфору. 
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         Ф.м               Д.р. 

100 кг амофосу   46 кг фосфору 

Х кг амофосу            60 кг фосфору 

 

2) знаходимо кількість азоту, яка міститься у 1,3ц амофосу: 

 

        Ф.м          Д.р. 

100 кг амофосу   11 кг азоту 

130 кг амофосу   Х кг азоту 

 

Таким чином, з 1,3ц амофосу в грунт надійде 60ку фосфору і 14кг азоту. 

Доза азоту складає 90кг, тому необхідно довнести 90-14=76кг азоту.  

3) знаходимо кількість амонійної селітри, яка буде містити 76кг азоту. 

 

        Ф.м                                 Д.р. 

100 кг амонійної селітри   35 кг азоту 

Х кг амонійної селітри   76 кг фосфору 

 

Кількість амонійної селітри складе 2,2ц/га. 

4) встановлюємо необхідну кількість хлористого калію, щоб внести 

рекомендовані 80кг/га діючої речовини. 

 

        Ф.м                                          Д.р. 

100 кг хлористого калію              60 кг калію 

Х кг хлористого калію    80 кг калію 

 

Кількість хлористого калію складе 1,3ц/га. 

Висновок: Розрахунки показали, що для того, щоб у грунт на 1га 

потрапило 90кг азоту, 60кг фосфору та 80кг калію необхідно внести 1,3ц 

амофосу, 2,2ц/га амонійної селітри та 1,3ц/га хлористого калію. 
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Приклад 3.  

Під цукрові буряки необхідно внести N100P70K40 у вигляді нітроамофоски 

НАФК ( вміст д.р. NPK 17-17-17), амонійної селітри (NН4NО3 вміст д.р. N 35), 

преципітату (СаНРО4·2Н2О вміст д.р. Р2О5 38). 

Скільки центнерів фізичної маси цих добрив необхідно внести на 1га? 

Розрахунки проводимо у такій послідовності:  

1) знаходимо кількість НАФК. У цьому добриві вміст азоту, фосфору і 

калію однаковий, тому за правилом 2 орієнтуватись треба на калій (його 

потрібно внести найменше). 

 

        Ф.м                                 Д.р. 

100 кг НАФК                        17 кг калію 

Х кг НАФК               40 кг калію 

 

З 1,4ц нітроамофоски в грунт крім 40кг/га калію потрапить також по 

40кг азоту і фосфору. Необхідну решту азоту (100-40=60) і фосфору (70-40=30) 

довносимо з простими добривами. 

2) знаходимо необхідну кількість амонійної селітри, яка містить 60кг 

азоту: 

 

              Ф.м           Д.р. 

100 кг амонійної селітри   35 кг азоту 

Х кг амонійної селітри   60 кг азоту 

 

3) знаходимо кількість преципітату, яка буде містити 30кг фосфору. 

 

        Ф.м                                        Д.р. 

100 кг преципітату              38 кг фосфору 

Х кг преципітату              40 кг фосфору 
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Висновок: Розрахунки показали, що для того, щоб у грунт на 1га 

потрапило 100кг азоту, 70кг фосфору та 40кг калію необхідно внести 1,4ц 

нітроамофоски, 1,7ц/га амонійної селітри та 1,1ц/га преципітату. 

Для визначення кількості поживних речовин, внесених з тим чи іншим 

мінеральним добривом, розрахунки проводять наступним чином: 

Приклад 4.  

На 1га внесено 6ц нітрофоски НФК ( вміст д.р. NPK 11-10-11), 1,7ц 

амонійної селітри (NН4NО3 вміст д.р. N 35), 4,5ц калімагу. Скільки кілограмів 

діючої речовини азоту, фосфору та калію потрапило в грунт на 1га? 

Знаходимо кількість NPK, яка міститься у вказаній кількості НФК: 

Для азоту та калію: 

 

           Ф.м          Д.р. 

100 кг нітрофоски                   11 кг азоту 

600 кг нітрофоски             Х кг азоту 

 

Для фосфору: 

 

         Ф.м         Д.р. 

100 кг нітрофоски          11 кг азоту 

600 кг нітрофоски           Х кг азоту 

 

Виходячи з розрахунків, з нітрофоскою в грунт потрапило по 66кг/га 

азоту і калію та 60кг/га фосфору. 

Встановлюємо кількість азоту та калію, яка міститься у 1,7ц амонійної 

селітри і 4,5ц калімагу: 
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Для амонійної селітри: 

 

               Ф.м          Д.р. 

100 кг амонійної селітри   35 кг азоту 

170 кг амонійної селітри   Х кг азоту 

 

Для калімагу: 

 

               Ф.м                      Д.р. 

     100 кг калімагу        18 кг калію 

     170 кг калімагу         Х кг калію 

 

Висновок: З усіма внесеними добривами на гектар потрапило 

66+60=126кг азоту, 60кг фосфору та 66+81=147кг калію. 

У практиці сільськогосподарського виробництва кількість мінеральних 

добрив часто визначають в умовних туках. Перерахування фізичної маси 

мінеральних добрив в умовні туки здійснюється множенням фізичної маси на 

фактичний відсоток вмісту в даному добриві поживної речовини і результат 

ділять на середній відсоток вмісту поживної речовини.  

Середній відсоток вмісту поживної речовини (умовні туки) для окремих 

видів мінеральних добрив прийнятий такий: калійних — 41,6; азотних — 20,5; 

фосфорних — 18,7.  

Наприклад, внесено 1000 ц калійних солей з вмістом 40% К2О, що в 

перерахунку на 100% поживних речовин становить 400 ц д.р. 

А в стандартних (умовних) туках: 

 

Х=(400х40):100=400 ц д.р. 

 

Висновок: 1000ц калійної солі відповідає 961,5ц умовних туків. 
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Контрольні питання до теми: 1. Що таке норма та доза добрив? 2.У 

якому вигляді виражають діючу речовину азотних, фосфорних та калійних 

добрив? 3. Якщо у комплексному добриві процентний вміст необхідних 

елементів суттєво відрізняється, з чого слід починати розрахунки? 4. Якщо у 

комплексному добриві процентний вміст необхідних елементів однаковий, або 

приблизно рівний, з чого слід починати розрахунки? 5. Які умовні туки 

прийняті для окремих видів мінеральних добрив: азотних, фосфорних, 

калійних?  

 

Індивідуальні завдання: 

Скільки центнерів фізичної маси добрив необхідно внести на 1га за 

вказаних умов? Виразити усі прості добрива в умовних туках. 

1. Необхідно внести N110P60K90 у вигляді діамофосу (NPK 20-50-0), сечовини (N 

46), калійної солі (K 40). 

2. Необхідно внести N90P40K60 у вигляді калійної селітри (NPK 13-0-46), 

простого суперфосфату (Р 20), аміачної води (N 16). 

3. Необхідно внести N100P50K40 у вигляді нітрофосу (NPK 20-20-0), амонійної 

селітри (N 35), хлористого калію (K 60). 

4. Необхідно внести N80P40K50 у вигкк44кляді метафосфату калію (NPK 0-57-

35), кальцієвої селітри (N 16), сульфату калію (K 50). 

5. Необхідно внести N60P40K40 у вигляді метафосфату амонію (NPK 17-80-0), 

натрієвої селітри (N 16), калімагнезії (K 29). 

6. Під культуру треба внести N80P50K40 у вигляді нітроамофоски (NPK 17-17-

17), хлористого амонію (N 25), подвійного суперфосфату (Р 40). 

7. Під культуру треба внести N90P60K80 у вигляді нітрофоски (NPK 13-10-13), 

безводного аміака (N 82), хлористого калію (K 60). 

8. Під культуру треба внести N100P80K80 у вигляді амофоски (NPK 15-15-15), 

сечовини (N 46), сульфату калію (K 50). 

9. Під культуру треба внести N60P60K40 у вигляді суперфоски (NPK 0-12-18), 

амонійної селітри (N 35), преципітату (Р 38). 
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10. Під культуру треба внести N70P40K50 у вигляді карбоамофоски (NPK 29-29-

29), аміачної води (N 20), калійної солі (K 40). 

11. Під культуру треба внести N70P30K40 у вигляді амофосу (NPK 11-44-0), 

аміачної води (N16), подвійного суперфосфату ( Р40), хлористого калію (K60). 

12. Під культуру треба внести N110P60K80 у вигляді нітроамофоски (17-17-17), 

амонійної селітри (N 35), хлористого калію (K 60). 

13. На 1га внесено 1,5ц амонійної селітри (N 35), 2,0ц простого суперфосфату 

(Р 20), 0,8ц хлориду калію (K 60).  

14. На 1га внесено 1ц нітроамофоски (17-17-17), 0,5ц амонійної селітри (N 35), 

0,8ц подвійного суперфосфату (Р 40), 0,2ц хлористого калію (K 60).  

15. На 1га внесено 1,2ц суперфоски (NPK 0-12-18), 0,7ц амонійної селітри (N 

35), 0,5ц сульфату калію (K 50).  

16. На 1га внесено 0,6ц калійної селітри (NPK 13-0-46), 1,4ц амонійної селітри 

(N 35), 0,6ц подвійного суперфосфату (Р 40), 0,3ц хлористого калію(К 60).  

17. На 1га внесено 1,1ц нітрофосу (NPK 20-20-0), 0,4ц сечовини (N 46), 0,4ц 

подвійного суперфосфату (Р 40), 0,6ц сульфату калію (К 50).  

18. На 1га внесено 0,5ц амофосу (NPK 11-44-0), 0,5ц аміачної води (N 16), 0,5ц 

протого суперфосфату (Р 20), 0,5ц хлориду калію (К 60).  

 

Практична робота №2 

Коефіцієнти використання елементів мінерального живлення рослин  

з ґрунту та добрив 

Мета: розкрити значення коефіцієнтів використання елементів 

живлення для визначення обґрунтованого рівня врожайності 

сільськогосподарських культур залежно від забезпеченості ґрунту та 

застосування добрив. 

Завдання: користуючись теоретичним матеріалом, підручниками та 

лекціями, розрахувати за наведеними. 

1. Коефіцієнт використання NPK з ґрунту; 

2. Коефіцієнт використання NPK з добрив. 
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Проаналізувати отримані результати, порівняти їх з нормативними 

показниками і сформулювати рекомендації по підвищенню коефіцієнтів 

використання. 

 

Теоретичні відомості і приклади 

В розрахунках кількості елементів живлення, що надходять з ґрунту та з 

добривами, треба враховувати коефіцієнти їх використання. 

Коефіцієнти використання елементів живлення з ґрунту найбільшою 

мірою залежать від рівня забезпеченості і підвищуються при високому рівні 

поживних речовин у ґрунті. 

З великого різноманіття факторів, які впливають на коефіцієнт 

використання рослинами з добрив можна виділити основні: вид добрива, тип 

ґрунту, спосіб внесення, погодні умови. 

Коефіцієнти використання елементів живлення з добрив підвищуються 

при: 

- низькому рівні поживних речовин у ґрунті,  

- високому рівні агротехніки, 

- зниженні рН до оптимального рівня,  

- внесенні під просапні культури та культури з довшим вегетаційним 

періодом, 

- порційному внесенні мінеральних добрив (основне, передпосівне, 

припосівне), 

- застосуванні підживлень, 

- у зоні зрошення. 

На зниження коефіцієнта використання елементів живлення з 

мінеральних добрив впливають такі фактори: 

- високі норми добрив, 

- високий вміст у ґрунті даного елемента, 

- підвищена кислотність ґрунтового розчину, 

- низький рівень агротехніки, 



 

 
17 

- несвоєчасне внесення добрив, 

- несвоєчасне загортання добрив у ґрунт, 

- неглибоке загортання добрив у ґрунт, 

- одноразове внесення органічних і мінеральних добрив, 

- розкидне внесення (особливо для суперфосфату), 

- недостатня кількість вологи, 

- недостатня кількість тепла, 

- зменшення тривалості вегетаційного періоду рослин, 

В зв`язку з тим, що погодно-кліматичні та ґрунтові фактори, які 

впливають на коефіцієнт засвоєння в меншій степені залежать від людини, тому 

вибір виду добрива, спосіб та строки його внесення потрібно розглядати як 

найбільш доступні фактори для підвищення економічної ефективності 

застосування добрив (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Фактори, які зменшують рухомість та засвоєння елементів 

мінерального живлення рослинами з ґрунту та добрив 

Азот Фосфор Калій Магній Кальцій Сірка 

Холодна погода, 

ущільнений та 

холодний ґрунт, 

ослаблена 

мікробіологічна 

діяльність, 

заорювання 

великої кількості 

соломи, нестача 

вологи 

Низька 

температура 

ґрунту та 

повітря, 

надлишок 

іонів Al, Fe, 

Mn, хлорид – 

та нітрат – 

іонів в ґрунті, 

низьке 

значення pH 

Тепла та 

суха 

погода, 

високий 

вміст 

іонів Ca, 

Mgв 

ґрунті 

Високі 

дози 

добрив 

з 

вмістом 

K, Na, 

NH4 

Суха та 

тепла 

погода, 

коливання 

вологості 

ґрунту, 

надлишок 

NH4– іонів, 

калійних та 

магнієвих 

добрив. 

Надлишок 

фосфорних та 

азотних 

добрив, 

висока 

концентрація 

селену в 

ґрунті, низька 

температура 

 

При визначенні коефіцієнта використання рослинами поживних речовин 
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з ґрунту застосовують формулу І.Й.Канівця (1). Для кращого розуміння 

показників вона матиме вигляд:  

 

КГ =(УхВх100):3Г,                                   (1) 

 

де КГ – коефіцієнт використання поживних елементів з ґрунту, %; 

У – урожайність основної продукції, ц/га; 

В – вміст елементу в 1ц продукції, кг; 

3г – запас поживних елементів (NPK) у ґрунті, кг/га; 

100 – коефіцієнт переводу у відсотки. 

Запас поживних елементів у ґрунті визначають множенням вмісту NPK 

(мг/100г ґрунту) на 30 - коефіцієнт переводу у кг/га (якщо вміст NPK 

виражають у мг/кг, то коефіцієнт переводу дорівнює 3); 

Такою ж формулою користуються для визначення коефіцієнту 

використання поживних речовин з добрив (2): 

 

КМ =(ПхВх100):Д,                          (2) 

 

де Км – коефіцієнт використання поживних елементів з добрив, %; 

П – приріст основної продукції, ц/га; 

В – вміст елементу в 1ц продукції, кг; 

Д – кількість поживних елементів (NPK) внесених з добривами, кг/га; 

100 – коефіцієнт переводу у відсотки. 

Приклад 1: 

Які коефіцієнти використання NPK з ґрунту при плановій врожайності 

гречки 12ц/га та забезпеченості азотом, фосфором та калієм на рівні 

відповідно 8,0, 4,5 та 3,5мг/100г ґрунту. Порівняйте їх з нормативними та 

зробіть висновок про можливість отримання такого рівня врожайності при 

даній забезпеченості ґрунту. Розрахуйте максимальну можливу врожайність в 

даному випадку. Що буде лімітуючим фактором при цьому. 
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Вміст елементів у 1ц продукції гречки згідно додатку 1 становить: азоту 

3,0, фосфору 1,5, калію 3,9 кг. 

Визначаємо запас поживних елементів у ґрунті: 

ЗгN=8×30=240 кг/га 

 

ЗгР=4,5×30=135 кг/га 

 

ЗгК=3,5×30=105 кг/га 

 

Розраховуємо коефіцієнти використання з ґрунту: 

 

КгN =(12х3х100):240=15% 

 

КгР ==(12х1,5х100):135=13,3% 

 

КгК ==(12х3,9х100):105=44,6% 

 

Для того, щоб порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, 

необхідно визначити, до якого класу забезпеченості відносяться задані 

показники вмісту NPK. Згідно додатку 2 вміст азоту, фосфору та калію на рівні 

8,0, 4,5 та 3,5мг/100г ґрунту відповідає 2 класу (низька забезпеченість). 

Нормативні коефіцієнти використання NPK для гречки (додаток 3) становлять 

відповідно 16, 7 та 19%. Тобто, розраховані коефіцієнти по фосфору і калію є 

завищеними. Навіть якщо прийняти умову, що всі фактори складуться 

сприятливо і взяти можливий рівень коефіцієнтів (додаток 4), то використання 

калію все ж залишається завищеним. Необхідно зменшувати плановий рівень 

врожайності. 

Розраховуємо можливий рівень врожайності гречки, перебудувавши 

формулу: 

УN =(16х240):(3х100) =12,8 ц/га 
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УP ==(7х135):(1,5х100) ==6,3 ц/га 

 

УK ==(19х105):(3,9х100) =5,1 ц/га 

 

Висновок: Згідно розрахунків, лімітуючим фактором є вміст калію, і, 

незважаючи на достатню кількість азоту, на ґрунті з даною забезпеченістю 

можна отримати лише 5,1ц/га зерна гречки. 

Приклад 2: 

Без застосування добрив можна отримати 5,1ц/га зерна гречки. Чи 

можливо отримати 10ц/га, якщо внести N20P20K20 і які коефіцієнти 

використання елементів живлення будуть при цьому. Порівняйте їх з 

нормативними і проаналізуйте. 

Прибавка, яку треба отримати за рахунок добрив, в даному випадку 

складе: 

10-5,1=4,9ц/га 

 

Підставивши її у формулу, отримаємо: 

 

КмN =4,9х3х100):20=73,5% 

 

КмР =(4,9х1,5х100):20=36,8% 

 

КмК =(4,9х3,9х100):20=95,6 

 

Нормативні коефіцієнти використання NPK для гречки (додаток 5) 

становлять відповідно 40-60, 18-20 та 40-60%. Тобто, розраховані коефіцієнти 

по всіх трьох елементах є завищеними. Необхідно збільшувати норми внесення 

добрив або зменшувати плановий рівень приросту врожайності. 

Розраховуємо можливий рівень приросту врожайності гречки, 
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перебудувавши формулу і взявши максимальні рівні нормативних коефіцієнтів: 

 

ПN =(КмхД):(Вх100)=(60х20):(3х100)=4,0 

 

ПР =(КмхД):(Вх100)=(20х20):(1,5х100)=2,7 

 

ПК =(КмхД):(Вх100)=(60х20):(3,9х100)=3,1 

 

Згідно розрахунків, лімітуючим фактором є кількість фосфорних 

добрив. При застосуванні такої дози можна отримати приріст лише у 2,7ц/га 

зерна гречки, тобто планувати можна лише 5,1+2,7=7,8ц/га. Щоб отримати 

бажану прибавку необхідно збільшити норму відповідно: 

 

ДN =(ПхВх100):Км=(4,9х3х100):60=24,5 (24) 

 

ДР =(ПхВх100):Км=(4,9х1,5х100):20=36,8 (37) 

 

ДК =(ПхВх100):Км=(4,9х3,9х100):60=31,8 (32) 

 

Висновок: при внесенні N20P20K20 отримати 10ц/га гречки неможливо, 

необхідно збільшити норму до N24P37K32. 

Контрольні питання до теми: 1. Який показник найбільше впливає на 

збільшення чи зменшення коефіцієнту використання елементів живлення з 

ґрунту? 2. Які показники впливають на збільшення чи зменшення коефіцієнту 

використання елементів живлення з добрив? 3. Які фактори зменшують 

рухомість та засвоєння рослинами азоту, фосфору, калію, магнію, кальцію, 

сірки? 
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Індивідуальні завдання 

Таблиця 2. Урожайність культур 

Культура 
о
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я
ш

н
и

к
 

№варіанту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 40 30 12 14 120 18 52 12 320 18 

2 42 32 14 15 130 19 54 13 340 20 

3 44 34 16 16 140 20 56 14 360 22 

4 46 36 18 17 150 21 58 15 380 24 

 

Таблиця 3. Вміст елементів живлення у ґрунті 

№/варіанту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

азот 

1 4,0 4,6 5,2 5,8 6,4 7,0 7,6 8,2 8,8 9,4 

2 10,0 10,6 11,2 11,8 12,4 13,0 13,6 14,2 14,8 15,4 

3 16,0 16,6 17,2 17,8 18,4 19,0 19,6 20,2 20,8 21,4 

4 22,0 22,6 23,2 23,8 24,4 25,0 25,6 26,2 26,8 27,4 

фосфор 

1 2,0 2,6 3,2 3,8 4,4 5,0 5,6 6,2 6,8 7,4 

2 8,0 8,6 9,2 9,8 10,4 11,0 11,6 12,2 12,8 13,4 

3 14,0 14,6 15,2 15,8 16,4 17,0 17,6 18,2 18,8 19,4 

4 20,0 20,6 21,2 21,8 22,4 23,0 23,6 24,2 24,8 25,4 

калій 

1 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

2 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 

3 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 

4 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 
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Практична робота №3 

Реакція ґрунтового розчину. Розрахунок доз хімічних меліорантів 

Мета: розкрити поняття реакції ґрунтового розчину, вивчити види 

кислотності ґрунту, опанувати методи розрахунку доз хімічних меліорантів. 

Завдання: користуючись теоретичним матеріалом, підручниками та 

лекціями, розрахувати за наведеними прикладами згідно варіанту 

індивідуального завдання таблиці 3. 

1. Дозу СаСО3 для нейтралізації кислотності ґрунту. Визначити 

кількість вапняного матеріалу, користуючись додатком 6. 

2. Норму гіпсу для хімічної меліорації засолених ґрунтів. Визначити 

кількість гіпсового добрива, користуючись додатком 7. 

 

Теоретичні відомості і приклади 

Реакція ґрунтового розчину відіграє важливу роль у розвитку рослин і 

ґрунтових мікроорганізмів, впливає на швидкість і напрямок перебігу у ньому 

хімічних і біохімічних процесів. Засвоєння рослинами елементів живлення, 

інтенсивність мікробіологічної життєдіяльності, мінералізація органічних 

речовин, розчинення важкорозчинних сполук та доступність мінеральних 

добрив, коагуляція і пептизація колоїдів та інші фізико-хімічні процеси 

великою мірою визначаються реакцією ґрунту. 

Реакція ґрунтового розчину залежить від співвідношення у ньому іонів 

водню Н+ та гідроксилу ОН-. Концентрацію іонів Н+ виражають величиною рН, 

яка дорівнює від'ємному десятковому логарифму концентрації водневих іонів у 

розчині: рН=-lg[Н+]. Залежно від рН усі грунти поділяють на: 

 

сильно-

кислі 
(рН=3...4) 

слабко-

кислі 
(рН=5,5...6.5) лужні (рН=7,5...8) 

кислі (рН=4...4,5) нейтральні (рН=6,5...7) 
сильно-

лужні 
(рН=8...9) 
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Кисла реакція властива дерново-підзолистим і болотним ґрунтам, 

нейтральна-чорноземам, лужна-каштановим ґрунтам, сіроземам та солонцям. 

Кислотність ґрунту - це властивість, зумовлена наявністю іонів Н+ у 

ґрунтовому розчині та обмінних іонів Fe2-, А13+ і Мn2+ у ґрунтовому вбирному 

комплексі. 

Розрізняють два види кислотності ґрунту: актуальну і потенціальну. 

Актуальна кислотність зумовлюється наявністю в ґрунтовому розчині 

органічних кислот, які виділяються у зовнішнє середовище кореневою 

системою рослин, і внаслідок розщеплення вугільної кислоти (Н2СОз 

Н++НСО3
-). Крім того, ґрунтовий розчин можуть підкислювати гідролітично 

кислі солі алюмінію і заліза, що утворюють сильну кислоту внаслідок перебігу 

реакції гідролізу: 

АlСl3 + Н2О  AlОНСl2 + НCl 

 

Проте підкислення ґрунтового розчину за наведеною схемою має місце 

в ґрунтах, не насичених основами. В тих, вбирний комплекс яких насичений 

катіонами Са2+, Mg2+, К+ тощо, актуальної кислотності не виявлено. 

Отже, актуальна кислотність - це кислотність ґрунтового розчину, яка 

створюється органічними кислотами, вугільною кислотою та гідролітично 

кислими солями, її можна визначити вимірюванням рН водної витяжки з 

ґрунту, (символ рНН2О). 

Потенціальна кислотність зумовлюється наявністю іонів Н+ та А13+ 

увібраних ґрунтовим вбирним комплексом. Потенціальна кислотність завжди 

більша за актуальну, бо вона складається з кислотності ґрунтового розчину і 

кислотності, що утворюється за рахунок увібраних ґрунтом іонів H+, Mg2+, АІ3+. 

Це прихована, або зв'язана щодо ґрунтового розчину, кислотність, яка 

виявляється внаслідок перебігу обмінної реакції між ґрунтовим вбирним 

комплексом і ґрунтовим розчином. Потенціальна кислотність поділяється на 

обмінну і гідролітичну. 

Обмінна кислотність зумовлюється наявністю іонів Н+ і АІ3+, які 
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витісняє з ґрунтового вбирного комплексу нейтральна сіль сильної основи і 

сильної кислоти. Це має місце при внесенні хлориду калію на кислих ґрунтах: 

 

ГВК] Н+ + КСІ  ГВК] К+ + Н Cl (у розчині). 

 

Обмінна кислотність ґрунту визначається у КСІ-витяжці за допомогою 

рН-метра. Залежить вона як від кількості обмінних іонів Н+, так і від наявності 

у ґрунтовому вбирному комплексі обмінних іонів АІ3+, який, гідролітично 

розщеплюючись, підкислює грунт: 

К+ 

[ГВК] Аl3+ + ЗКCl  [ГКВ]К++ АІСІз; 

К+ 

АІСlз + Н2О  AlОНСl2 + НСl. 

 

Обмінна кислотність може помітно збільшуватись на фоні добрив, 

особливо в разі застосування їх у значних дозах. Її підвищення за рахунок 

внесення мінеральних добрив значно погіршує умови росту й розвитку рослин, 

чутливих до кислотності ґрунту. 

Визначаючи обмінну кислотність, одночасно враховують і ті іони 

водню, які перебувають у ґрунтовому розчині. Тому для одного і того самого 

ґрунтового зразка обмінна кислотність завжди більша, ніж актуальна. (символ 

рНКCl) 

Гідролітична кислотність-це та кислотність, яка виявляється при 

обробці ґрунту гідролітично лужними солями. При використанні нейтральної 

солі іони Н+ не повністю переходять у розчин. Частина їх залишається у 

ґрунтовому вбирному комплексі і може бути переведена в розчин тільки при 

обробці ґрунту розчином гідролітично лужної солі (наприклад СНзСООNа). 

Отже, кислотність СНзСООNа-витяжки складатиметься з гідролітичної, 

обмінної та актуальної. 

При гідролізі ацетату натрію створюється лужна реакція розчину: 
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СН3СОNа + Н2О = СН3СООН + NаОН. 

 

Дисоціація лугу в розчині відбувається повніше, ніж слабкої оцтової 

кислоти, тому реакція розчину стає лужною (рН близько 8,5). При взаємодії з 

ґрунтом луг реагує з увібраними катіонами за такою схемою: 

 

ГВК] Н+ + СНзСООNа = [ГВК] Nа+ + СН3СООН; 

 

[ГВК] Al3+ + 3СНзСООNа = [ГВК]3Nа+ + Al (СН3СОО)3 

 

Al(СНзСОО)з + 3Н2О = Al (ОН)3 + 3СНзСООН. 

 

Відтитрувавши у фільтраті оцтову кислоту, визначають безпосередньо 

кількість водневих іонів, відданих ґрунтом у процесі обміну з увібраного стану. 

Величину гідролітичної кислотності виражають в мг.-екв. на 100 г ґрунту. 

//К.К.Гедройц на основі дослідження ґрунтової кислотності 

обґрунтував доцільність вапнування ґрунтів, застосування фосфоритного 

борошна на кислих ґрунтах//. 

Для розрахунку норми вапна поряд із такими показниками, як обмінна 

кислотність, ступінь насичення основами, гранулометричний склад ґрунту, слід 

визначити величину гідролітичної кислотності. 

Лужна реакція ґрунту. При значенні рН > 7 іони гідроксилу ОН- 

переважають у ґрунтовому розчині над іонами водню Н+. Лужна реакція 

зумовлюється наявністю у розчині солей сильних основ та слабких кислот. Із 

таких солей у ґрунті трапляються карбонати натрію і калію, гідрокарбонати 

натрію і калію, карбонати кальцію і магнію, ряд солей кремнієвої та органічних 

кислот. 

Крім того, лужну реакцію мають ґрунти, які містять натрій у ввібраному 

стані. При взаємодії такого ґрунту з водою за наявності вуглекислого газу, який 

завжди є у розчині, відбувається реакція за такою схемою: 
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              Nа+     Н+ 

[ГВК]  + 2Н2О + СО2 = [ГВК]   + Nа2СОз; 

           Nа+     Н+ 

 

Nа2СОз + Н2О = NаОН + NаНСОз. 

 

Карбонат натрію створює лужне середовище, оскільки під час його 

гідролізу у розчині гідроксильні іони ОН- переважають над водневими, рН 

ґрунту зростає до 9-10. 

Лужна реакція ґрунтового розчину може бути зумовлена також 

наявністю у ньому значної кількості вільного карбонату кальцію, який при 

взаємодії з водою за наявності вуглекислого газу перетворюється на 

гідрокарбонат: 

 

СаСОз + Н2О + СО2 = Са (НСО3)2. 

 

Наступний його гідроліз призводить до підлуговування ґрунту 

(рН=8,0...8,5). Сильна лужна реакція (рН=8,5…9) пригнічує рослини. За таких 

умов і наявності увібраного натрію погіршуються фізичні властивості і водний 

режим ґрунту, посилюється пептизація колоїдів. 

На солонцюватих ґрунтах проводять гіпсування, при цьому обмінний 

натрій замінюється на кальцій за такою реакцією: 

 

          Nа+ 

[ГВК]  + СаSO4 = [ГВК] Са2+ + Nа2 SO4. 

         Nа+ 

 

Легкорозчинний сульфат натрію вимивається вниз по профілю ґрунту. 

За величиною обмінної кислотності визначають необхідність у 
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вапнуванні. Так, для зони Полісся (дерново-підзолисті ґрунти) поріг 

вапнування становить рН 5,5 і нижче, для зони Лісостепу (сірі лісові ґрунти з 

легким механічним складом) рН 5,9, (чорноземи з важким механічним складом) 

рН 6,2, для зони північного Степу 6,5 і менше. 

Вирішуючи питання про вапнування, треба приймати до уваги крім 

видів кислотності, ємність вбирання, ступінь насичення грунту основами та 

буферність. 

Ємність вбирання (Є) - це загальна кількість увібраних катіонів (в 

мг.екв. на 100 г ґрунту), здатних до реакцій обміну. Це величина неоднакова 

для різних ґрунтів. Вона залежить від вмісту мулистої фракції в ґрунті, гумусу і 

реакції ґрунтового розчину. При зростанні їх величин збільшується ємність 

вбирання. Вона дорівнює сумі показника увібраних основ (S) і гідролітичної 

кислотності (Нг):  Є=S+Hг 

Вплив реакції ґрунту на рослини залежить не тільки від останньої, а й 

від співвідношення між сумою увібраних основ та ємністю вбирання. 

Відсотковий вираз цього співвідношення називається ступенем насичення 

грунту основами і позначається літерою V (3, 4): 

 

,100
Є

S
V                                        (3) 

або     .100



HгS

S
V

                       (4) 

 

Він показує, яка частка від загальної ємності вбирання припадає на суму 

увібраних основ, а яка на гідролітичну кислотність. 

Приклад 1. При однаковому показнику ємності вбирання ґрунти 

можуть мати різні кислотність і ступінь насичення основами. Якщо, 

наприклад, вона досягає 20 мг-екв/100 г ґрунту у двох ґрунтах, а гідролітична 

кислотність першого ґрунту дорівнює 4, другого - 10 мг-екв/100 г ґрунту, то 

перший ґрунт, ступінь насиченості основами якого становить 80% 

(16:20×100), менш кислий, ніж другий, який має ступінь насиченості основами 
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50 % (10:20×100). Якщо гідролітична кислотність обох порівнюваних ґрунтів 

однакова (4 мг-екв/100 г ґрунту), а сума увібраних основ різна і становить 

відповідно 4 і 16 мг-екв/100 г ґрунту, то кислотність першого ґрунту буде 

більшою, ніж кислотність другого, оскільки на одиницю увібраних основ у 

першому випадку припадає більша кількість іонів, ніж у другому. 

Ємність вбирання, а також ступінь насиченості ґрунту основами тісно 

пов'язані з буферною здатністю ґрунтів.  

Буферна здатність - це властивість ґрунтів протистояти зміні реакції 

ґрунтового розчину, яка відбувається після внесення кислих або лужних 

добрив. Вона виявляється в тому, що рН ґрунтового розчину змінюється не 

пропорційно кількості внесених добрив, а значно меншою мірою. Чим менше 

змінюється кислотність ґрунту, тим вища його буферність. До високобуферних 

належать ґрунти з високими вмістом карбонатів, ємністю вбирання і сумою 

увібраних основ. Кислі добрива тут нейтралізуються карбонатами кальцію і 

магнію, а реакція ґрунтового розчину майже не змінюється. 

За величиною гідролітичної кислотності визначають дози вапна 

(СаСОз), потрібного для вапнування кислих ґрунтів з метою зменшення їх 

кислотності. Їх розрахунок проводиться на основі еквівалентної маси вапна, а 

також маси орного шару на площі 1 га.  

Приклад 2. Для нейтралізації 1 мг-екв іонів Н+ на 100 г ґрунту треба 1 

мг-екв (або 50 мг) СаСО3, а на 1 кг - 500 мг СаСОз. Помноживши цю величину 

на масу орного шару одного гектара (3000000 кг) і розділивши на 1000000000 

(для перерахунку в тони), дістанемо формулу визначення дози вапна ДСаСО3(в 

т/га) (5): 

 

.5,1
1000000000

3000000500
3




 Hг
Hг

ДCaCO

                   (5) 

 
 

 

Вапнування - один з найтриваліших за дією і найдешевших заходів 

хімічного впливу на ґрунт і його родючість. Повна норма вапна, визначена за 
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гідролітичною кислотністю ґрунту, позитивно діє протягом 10 і більше років. 

Для хімічної меліорації солонцюватих ґрунтів застосовують гіпсування-

внесення в ґрунт гіпсу СаSO42Н20. 

В Україні найбільші площі солонцюватих ґрунтів трапляються в 

Лівобережному Лісостепу, Центральному та Південному Степу. В Лісостепу і 

Центральному Степу поширені виключно содово-солончакуваті, солонцюваті 

ґрунти і содові солонці, що залягають у комплексі з іншими ґрунтами. 

У посушливому Степу солонцеві ґрунти були засолені хлоридами й 

сульфатами. Їх утворення пов'язане із збільшенням у ґрунті кількості обмінного 

натрію, вміст якого може становити 20-30 % ємності вбирання, а в содових 

солонцях- 40-50 %. Для солонців содового засолення чорноземної зони дози 

гіпсу розраховують за середнім вмістом у них обмінного натрію за формулою 

(6): 

 

           Д = 0,086 (Nа – 0,1 Є) Нd,                      (6) 

  

де Д - доза гіпсу, т/га;  

Nа - вміст обмінного натрію, мг-екв/100г грунту;  

Є - ємність вбирання, мг-екв/100г грунту;  

Н - потужність шару грунту, що підлягає меліорації, см;  

d - об'ємна маса грунту, г/см3. 

Для степових солонців хлоридно-сульфатного типу засолення, 

допускається вміст увібраного натрію 5 % загальної ємності вбирання. Дози 

гіпсу при цьому розраховують за формулою (7): 

 

              Д = 0,86 (Nа - 0,05 Є) Нd,                            (7) 

 

Великі дози гіпсу треба вносити поступово протягом 2-3 років. На 

зрошуваних землях їх знижують на 25-30 %.  
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Контрольні питання до теми: 1.Від чого залежить реакція грунтового 

розчину? 2.Які є види кислотності ґрунту? 3.Чим зумовлена актуальна 

кислотність?4.Чим зумовлена потенціальна кислотність, назвіть її види. 

5.Якими символами позначають актуальну, обмінну та гідролітичну 

кислотність? 6.Які ґрунти мають лужну реакцію? 7.Що таке «ємність 

вбирання», «ступінь насиченості ґрунту основами» і «буферна здатність»? 

 

Індивідуальні завдання 

Таблиця 4. Показники ґрунту та ґрунтового розчину 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Гідролітична кислотність 2,4 2,1 1,6 1,2 2,5 1,4 1,7 2,3 1,4 2,6 

Вміст обмінного натрію, 

мг-екв/100г 
3 6 9 12 15 18 21 23 26 29 

Обємна маса грунту, г/см3 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 

 

Практична робота №4 

Вбирна здатність ґрунту. Фізіологічна реакція солей  

Мета: ознайомитись із механізмами затримування ґрунтом елементів 

живлення. Роль рослин у зміні реакції ґрунтового розчину. 

Завдання: користуючись теоретичним матеріалом, підручниками та 

лекціями, вказати хімічно кислі добрива, фізіологічно кислі добрива, хімізм 

поглинання добрив ГВК. 

 

Теоретичні відомості і приклади 

Здатність ґрунту поглинати іони і молекули різних речовин із розчину й 

утримувати їх називається його вбирною (поглинальною) здатністю. 

Систематичне вивчення поглинання ґрунтами солей розпочалось у середині 

минулого століття. Д. Уей (1850-1854 рр.) встановив, що ґрунтом поглинається не 

вся сіль, а тільки її основа, при цьому із ґрунту у розчин переходить така сама 
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кількість інших основ. 

Академік К.К. Гедройц визначив вбирну здатність як здатність грунту 

затримувати ті чи інші речовини, які стикаються з його твердою фазою завдяки 

циркуляції води. Так можуть затримуватися сполуки або їх частини, які 

перебувають у розчиненому стані, а також колоїдні частинки мінеральної та 

органічної речовини, живі мікроорганізми і грубі суспензії. Велике значення для 

вивчення вбирної здатності ґрунту мали дослідження обмінного поглинання 

ґрунтів, пов'язаного із живленням рослин, проведені в лабораторії Д. М. 

Прянишникова. Вивчення вбирної здатності ґрунту К. К. Гедройц тісно пов'язував 

із розробкою теоретичних і практичних питань застосування добрив, живлення 

рослин, хімічної меліорації ґрунтів. Залежно від виду поглинання він 

запропонував розрізняти її п'ять видів: 1) механічну; 2) біологічну; 3) хімічну; 4) 

фізичну; 5) фізико-хімічну. Із них тільки фізична і фізико-хімічна вбирна 

здатність ґрунту пов'язана з його колоїдною частиною. Інші види пояснюються 

іншими причинами. 

Механічна вбирна здатність. Механічне поглинання пов'язане із 

пористістю ґрунту. Тобто грунт затримує завислі у воді частинки (суспензії). При 

цьому затримуються не тільки ті з них, розмір яких перевищує діаметр пор, а й 

менші, якщо вони потрапляють у замкнені або викривлені пори. Так відбувається 

поглинання дрібних твердих частинок-залишків органічних речовин, водоростей, 

плазм бактерій, фосфоритного борошна, суперфосфату тощо. Подібні суспензії 

можуть надходити з навколишнього середовища або утворюватись безпосередньо 

в грунті при його природному чи штучному зволоженні. Так, після просочення 

крізь грунт каламутної води вона стає майже прозорою - завислі часточки 

механічно поглинаються ґрунтом. 

Механічна вбирна здатність залежить від гранулометричного складу грунту 

і забезпечує збереження в ньому найціннішої колоїдної фракції. Важкі ґрунти 

(глинисті і суглинкові) мають кращу здатність до поглинання, ніж піщані і 

супіщані завдяки великій пористості. Механічне поглинання має велике 

позитивне значення. Завдяки йому грунт здатний утримувати цінні елементи від 
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виносу в горизонти, що залягають нижче, в тому числі колоїдні часточки і 

мікроорганізми. 

Біологічна вбирна здатність. Біологічне поглинання пов'язане із 

засвоєнням рослинами і мікроорганізмами із ґрунтового розчину і повітря різних 

речовин. Вони перетворюють їх у тканинах своїх органів на органічні сполуки. 

У такому стані елементи живлення утримуються, не вимиваються 

атмосферними опадами. Після відмирання рослин і мікроорганізмів і наступної 

мінералізації органічних решток елементи живлення переходять у грунт і 

використовуються новим поколінням живих організмів. Особливо важлива роль у 

біологічному поглинанні рослин. Вони своїм корінням глибоко проникають у 

шари ґрунту, поглинаючи необхідні елементи живлення. Вибіркова вбирна 

здатність - властивість зелених рослин, а не ґрунту. В результаті цього верхні 

горизонти ґрунтів, де в основному розвинена коренева система, збагачуються 

органічною речовиною і зольними елементами. 

Істотна роль у біологічному поглинанні належить мікроорганізмам. Слід 

особливо підкреслити роль фіксування атмосферного азоту мікроорганізмами, що 

вільно живуть у ґрунті, і бульбочковими бактеріями. Інтенсивність біологічного 

поглинання залежить від вмісту вологи, аерації та інших властивостей ґрунту, а 

також від кількості і складу органічної речовини, яка є енергетичним матеріалом 

для мікроорганізмів.  

Воно має особливо велике значення у перетворенні азотних добрив у ґрунті. 

Дослідження, проведені з використанням стабільного нукліда азоту 15N, показали, 

що в органічній формі закріплюється у ґрунті 10-20 % азоту нітратних і 20-40 % 

азоту аміачних добрив. Нітрати, не засвоєні рослинами, утримуються у ґрунті й 

оберігаються від вимивання, в основному, завдяки засвоєнню їх 

мікроорганізмами, оскільки ні фізично, ні хімічно, ні фізико-хімічно вони не 

поглинаються у ґрунті. 

Біологічне поглинання суттєво впливає й на інші види поглинання. 

Накопичення у ґрунті органічної речовини в формі гумусу збільшує вміст 

колоїдів у ґрунті, поліпшує в цілому агровиробничу цінність ґрунту. 
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Хімічна вбирна здатність. Здатність ґрунту утримувати деякі іони 

пов'язана з його хімічною вбирною здатністю. Хімічне вбирання тих чи інших 

іонів у ґрунті залежить від їх здатності утворювати нерозчинні або важкорозчинні 

солі при взаємодії з іонами, що входять до складу грунту. Ці процеси у ґрунтах 

особливо розвинені відносно розчинних фосфатів (дигідрофосфат-іонів  Н2РО4
-). 

Залежно від властивостей ґрунту ці процеси відбуваються по-різному. У 

нейтральних ґрунтах, які насичені основами і містять деяку кількість вільних 

карбонатів і гідрокарбонатів кальцію, процес перетворення дигідрофосфату 

кальцію відбувається так: 

 

Са (Н2РО4)2 + Са (НСОз)2 + 4H2O = 2СаНРО4·2Н2О + 2Н2СО3 

або 

Са(Н2РО4)2 + 2Са (НСОз)2 == Са3 (РО4)2 + 4Н2СО3. 

 

Фосфат кальцію розчиняється значно слабкіше ніж гідро- і ди-

гідрофосфати, тому при його утворенні доступність фосфорної кислоти для 

рослин знижується. При підкисленні ґрунтового розчину важкорозчинні фосфати 

кальцію поступово розчиняються. Так, фосфат кальцію при взаємодії з азотною 

кислотою, яка утворюється в процесі нітрифікації, перетворюється на розчинний 

дигідрофосфат кальцію: 

 

Са3(РО4)2+4 HNO3=2Са(Н2РО4)2 

 

У кислих ґрунтах, не насичених основами, фосфорна кислота розчинних 

фосфатів осаджується, в основному, у вигляді фосфатів заліза та алюмінію, тобто 

малорозчинних і важкодоступних для рослин сполук. Тому фосфорна кислота у 

червоноземах і дерново-підзолистих ґрунтах закріплюється міцніше і значно 

сильніше, ніж у чорноземах і сіроземах. Схематично цей процес перетворення 

можна подати так: 
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Fe (ОН)3 + H3PO4  FeРО4+3H2O; 

Al(ОН)3 + H3PO4  AlРО4+3H2O 

 

Закріплення фосфат-іонів залізом і алюмінієм характерне для болотних 

грунтів, дерново-підзолистих, червоноземів і жовтоземів.  

Крім аніонів Н2РО4 
2-, НРО4

2-, РО4
3- у грунті хімічно можуть вбиратися 

аніони SO3
2-, СО3

2- і катіони Са2+, Mg2+, Fe3+, Al3+. Не всі розчинні мінеральні 

сполуки можуть хімічно вбиратися ґрунтом. Так аніони азотної і соляної кислот 

(NО3
- і С1-) з жодним із поширених у ґрунті катіонів (Са2+, Mg2+, К+, АІ3+, Fe3+, 

NН4
+) не утворюють не розчинних у воді сполук, тому хімічно вони не 

вбираються. У зв'язку з цим відмічається висока рухливість нітратів і хлоридів у 

ґрунті. При внесенні у грунт різних видів добрив слід враховувати властивості 

ґрунту, склад добрив і можливість їх хімічного вбирання. 

Фізична вбирна здатність, або молекулярна адсорбція. Суть цього виду 

вбирання визначається здатністю, в основному, колоїдної частини грунту 

поглинати із розчину цілі молекули газів, води і розчинних у ній сполук. 

Вбирання цілих молекул окремих речовин пов'язане з притяганням і 

концентрацією їх навколо твердої частини грунту (на поверхні колоїду). Це явище 

відбувається на межі поділу дисперсної фази і дисперсного середовища і 

пояснюється надлишковою енергією молекул поверхневого шару першої фази. 

Сила притягання її молекул настільки велика, що може досягати 10000 атмосфер. 

При цьому виді вбирання молекули газів, води та електролітів не вступають у 

хімічні реакції з колоїдами, відбувається їх суто фізичне вбирання. Тому цей вид 

вбирання називають фізичним, або молекулярною адсорбцією (наприклад, 

молекули пароподібної води нагромаджуються й оточують суцільним шаром 

тверді частинки грунту, так само поглинаються й молекули органічних речовин). 

Завдяки молекулярній адсорбції грунт може утримувати аміак, який утворюється 

під час перебігу біохімічних процесів або коли він внесений штучно. 

Молекулярна адсорбція поділяється на два види: позитивну і негативну. У 

тому випадку, коли молекули розчиненої речовини притягуються частинками 
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грунту сильніше, ніж молекули води, і біля самої поверхні частинок і в плівці 

розчину, що оточує їх, створюється підвищена концентрація цієї речовини, а на 

деякій віддалі від неї її концентрація буде нижчою, йдеться про позитивну 

молекулярну адсорбцію, позитивне фізичне вбирання, і навпаки. Так 

поглинаються молекули багатьох органічних сполук-спиртів, органічних кислот і 

основ, високомолекулярних органічних речовин. Із мінеральних сполук грунт 

позитивно фізично вбирає тільки луги. Для розчинних мінеральних солей і 

неорганічних кислот, навпаки, характерна негативна молекулярна адсорбція. При 

взаємодії розчину мінеральних солей з частинками ґрунту сильніше притягуються 

до поверхні останніх молекули води, тому в розчині, що безпосередньо прилягає 

до її поверхні, концентрація солей буде нижчою, ніж у навколишньому розчині. 

Негативне фізичне вбирання спостерігається при взаємодії грунту з 

розчинами хлоридів і нітратів. Наприклад, якщо сухий грунт промивати розчином 

NаСІ, то в промивних водах концентрація хлорид-іонів не тільки не знизиться, а 

навпаки, підвищиться. Це пояснюється тим, що грунт адсорбує воду, а отже, одна 

й та кількість хлориду міститиметься у меншому об'ємі профільтрованої рідини. 

Негативна молекулярна адсорбція хлоридів і нітратів зумовлює їх високу 

рухливість у ґрунті. Вони легко переміщуються у ґрунті разом із ґрунтовою 

вологою. При підвищеній вологості з ґрунту, не зайнятого рослинами, можливе 

вимивання хлоридів і нітратів у нижчі шари, і навіть у ґрунтові води. Це потрібно 

враховувати при внесенні добрив. 

Суглинистим і глинистим ґрунтам з високим вмістом гумусу властива 

підвищена молекулярна адсорбція порівняно з легкими (піщаними і супіщаними). 

Фізико-хімічна вбирна здатність, або обмінна адсорбція. Фізико-хімічне 

вбирання ґрунтується на реакції обміну між катіонами, в основному, дифузного 

шару ґрунтової колоїдної частинки (і в цілому ГВК) та катіонами розчину, який 

стикається з нею. 

Подібний обмін може відбуватися також між аніонами. При цьому вбирання 

одних катіонів (аніонів) супроводжується витісненням у розчин еквівалентної 

кількості інших, які раніше були поглинуті твердою фазою грунту. 
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Слід нагадати, що колоїдні частинки грунту мають, в основному, 

негативний заряд, який нейтралізується зарядами катіонів компенсуючого шару 

(нерухомих компенсуючих катіонів та катіонів дифузного шару). 

Катіони цього шару називаються ввібраними, або обмінними. Між цими 

катіонами і катіонами ґрунтового розчину і відбувається обмінна реакція: 

 [ГВК]




2Ca
2Mg

  + NН4 Cl  [ГВК] 4 NН4
+ + СаСІ2 + MgСІ2. 

Подвійна назва цього виду вбирання зумовлена тим, що в основі його, з 

одного боку, лежить фізичне явище - адсорбція, а з іншого - хімічна реакція 

взаємного обміну. Тому цей вид вбирання називається також обмінною 

адсорбцією. 

В обмінному вбиранні катіонів беруть участь, в основному, 

високодисперсні частинки ґрунту, як мінеральні, так і органічні. Всю їх 

сукупність, яким властива обмінна вбирна здатність, К. К. Гедройц назвав 

ґрунтовим вбирним комплексом. Він експериментально встановив такі 

закономірності обмінної адсорбції катіонів (при застосуванні нейтральних солей); 

1) зворотність обмінної реакції-будь-який катіон, поглинутий ґрунтом, 

може бути витіснений іншим катіоном; 

2) обмін катіонів із розчинів нейтральних солей відбувається в 

еквівалентних співвідношеннях; 

3) при підвищенні концентрації обмінних катіонів збільшується кількість 

катіонів, вилучених із ґрунту; 

4) реакції обмінної адсорбції катіонів у ґрунті відбуваються дуже швидко. 

Встановлено, що реакція обмінної адсорбції відбувається швидко тоді, коли 

колоїди ґрунту належать до каолінітової групи, де обмін катіонів відбувається на 

зовнішній поверхні мінералів. У колоїдах монтморилонітової групи реакції 

обміну йдуть повільно, що пояснюється різною будовою кристалічних решток 

мінералів; 

5) енергія адсорбційного поглинання катіонів грунтами різна: 
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6) вона зростає в міру збільшення атомної маси і валентності катіона. За 

енергією вбирання, дослідженою К. К. Гедройцом, катіони розміщуються в ряд: 

 

Nà+ < NН4
+ < К+ < Са2+ < Mg2+ < Alз+

 < Fe 3+ 

 

Пізніше академік А. Е. Ферсман пояснив різницю в енергії поглинання 

катіонів розмірами їхніх іонних радіусів та величиною електричного заряду. У 

зазначеному ряду відсутній катіон Н+ його енергія вбирання перевищує енергію 

вбирання одно- і двовалентних катіонів. Він за активністю наближається до 

тривалентних іонів. 

Фізико-хімічна вбирна здатність є важливим видом вбирної здатності 

ґрунту. Цей вид поглинання катіонів відіграє істотну роль у ґрунтотворних 

процесах, визначає важливі фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунту, його 

структурний склад, реакцію, буферність, має виняткове значення при взаємодії 

ґрунту з добривами. Процеси фізико-хімічного вбирання останніх у ґрунті тісно 

пов'язані з властивостями ґрунтів, особливостями добрив, способами їх внесення. 

При внесенні у грунт азотні добрива вступають у реакції обміну за такими 

схемами: 

1) реакція обміну у ґрунтах, насичених основами 

[ГВК] 2Са2+ + 2 NН4 NО3 = [ГВК]



NH2

2Са
  + Са (NО3)2; 

[ГВК] 2Са2+ + (NН4)2 SO4 =  [ГВК]



NH2

2Са
+ Са SO4 

2) реакція обміну у грунтах, не насичених основами 

[ГВК]




2Ca

H
+ 3NН4NО3 = [ГВК] 3NН4

+ +HNO3 + Са (NО3)2 

[ГВК]




2Ca

H2
+2(NН4)2SO4 = [ГВК]4NН4

+ + H2SO4 + СаSO4.; 

При внесенні фосфорних добрив, зокрема суперфосфату, відбуваються 

реакції, внаслідок яких розчинні фосфати перетворюються на менш розчинні. За 

наявності у ґрунтовому вбирному комплексі алюмінію відбувається осадження 
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фосфорної кислоти розчинних фосфатів внаслідок реакції обміну катіонів солі з 

увібраним алюмінієм ( AlРО4). 

Взаємодія калійних добрив з ґрунтом відбувається за схемами: 

1) у ґрунтах, насичених основами 

[ГВК] Са2+ + 2КС1 = [ГВКІ 2К+ СаСІ2; 

2) у грунтах, не насичених основами 

[ГВК] Н+ + КС1 = [ГВК] К+ + НСl 

Контрольні питання до теми: 1.Від чого залежить реакція грунтового 

розчину? 2.Які є види кислотності ґрунту? 3.Чим зумовлена актуальна 

кислотність?4.Чим зумовлена потенціальна кислотність, назвіть її види. 

5.Якими символами позначають актуальну, обмінну та гідролітичну 

кислотність? 6.Які ґрунти мають лужну реакцію? 7.Що таке «ємність 

вбирання», «ступінь насиченості ґрунту основами» і «буферна здатність»? 

 

Індивідуальні завдання 

1. Визначити, які з наведених добрив хімічно кислі, хімічно лужні: NaNO3, 

Ca(NO3)2, NH4NO3, Ca(H2PO4)2, KCl, K2SO4, K2CO3, KNO3, NH4H2PO4, 

(NH4)2HPO4; пояснити; 

2. Визначити, які з наведених добрив фізіологічно кислі, фізіологічно лужні: 

NaNO3, Ca(NO3)2, NH4NO3, Ca(H2PO4)2, KCl, K2SO4, K2CO3, KNO3, NH4H2PO4, 

(NH4)2HPO4, пояснити; 

3. Як поглинаються добрива NaNO3, Ca(NO3)2, NH4NO3, Ca(H2PO4)2, KCl, 

K2SO4, K2CO3, KNO3, NH4H2PO4, (NH4)2HPO4   залежно від складу ГВК? 

Розписати рівняння реакцій за прикладами. 

 

Практична робота №5 

Роль азоту в ґрунті і рослині. Характеристика і використання 

азотних добрив 

Мета: виявити роль азоту в ґрунті і рослинах. Вивчити особливості 

застосування азотних добрив. 
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Завдання: користуючись теоретичним матеріалом, підручниками та 

лекціями, підібрати за наведеним прикладом добрива, прийнятні для ґрунту із 

заданим вмістом увібраних катіонів з врахуванням рівня ґрунтової 

кислотності та обмінної здатності ґрунту. 

 

Теоретичні відомості і приклади 

В агрономічній практиці азот називають елементом росту. Всі ростові 

процеси, фотосинтез, обмін речовин були б неможливі без участі цього 

елемента. Зовнішні ознаки нестачі азоту проявляються в зниженні темпів росту: 

листки дрібні, світло-зелені, швидко жовтіють, стебло тонке, слабо 

розгалужене. 

Рослина використовує азот переважно з ґрунту. Вміст азоту в ґрунті 

коливається від 0,05 до 0,50%, а запаси орного шару - 1,5-15 т/га. Як вміст, так і 

запас азоту залежать від типу ґрунту й, зокрема, вмісту гумусу (вміст азоту в 

гумусі становить близько 5%). Основна (98-99%) частина азоту ґрунту 

представлена органічними сполуками, з яких рослина безпосередньо його 

використовувати не може. Лише 1-2% загального азоту ґрунту міститься в 

мінеральних формах, доступних для живлення рослин.  

Мінеральний азот ґрунту представлено обмінним амонієм (NH4
+), який 

поглинутий ґрунтовими колоїдами. Ця форма азоту нерухома в ґрунті й не 

піддається промиванню в ґрунтовому профілі. Основні джерела надходження 

цієї форми азоту в ґрунт - внесення добрив і процес амоніфікації (мінералізація 

рослинних решток, відмерлих живих організмів, що населяють ґрунт, 

органічних добрив). 

В якості мінерального азоту існує також нітратна (NO3
-) й нітритна 

(NO2
-) форми, які перебувають у вигляді розчинних солей у ґрунтовому 

розчині. Ця форма азоту дуже динамічна й може легко промиватися 

горизонтально та вертикально в ґрунті. Така дія нітратів сприяє втратам азоту із 

шару ґрунту, в якому міститься активна зона кореневої системи, а також 

забрудненню ґрунтових вод. Особливо активно відбувається промивання 



 

 
41 

нітратів на ґрунтах із легким гранулометричним складом і тих, що не зайняті 

рослинністю. На легких ґрунтах внесення всіх азотних добрив із основного 

періоду слід переносити на весну. 

Втрати нітратного азоту з ґрунту можливі також унаслідок процесу 

денітрифікації, в основі якого лежить відновлення нітратів ґрунту до 

молекулярного азоту. Основним заходом для унеможливлення цього процесу є 

своєчасне загортання в ґрунт рослинних решток, внесення добре 

мінералізованих органічних добрив і розпушення ґрунтів після опадів. 

Вміст і запаси нітратного азоту в ґрунті поповнюються завдяки 

внесенню добрив та процесам нітрифікації, тобто мікробіологічного окислення 

аміаку до нітратів. Цей процес можливий за певних умов, а саме: оптимальної 

(22...25°С) температури ґрунту, близької до нейтральної реакції грунтового 

розчину, наявності кисню й вологи, спеціальних мікроорганізмів 

нітрифікаторів. Фактично процес нітрифікації триває з кінця весни до середини 

осені. //За даними професора Лебедянцева, в процесі нітрифікації може 

утворюватися майже 300кг/га нітратного азоту//. З агрономічного погляду, 

інтенсивність процесів нітрифікації є показником окультуреності грунту.  

У процесі росту й розвитку рослина споживає всі форми мінерального 

азоту, проте інтенсивність їхнього поглинання залежить від грунтово-

кліматичних умов. Так, встановлено, що на грунтах із легким 

гранулометричним складом і кислою та слабокислою реакцією грунтового 

розчину краще використовується нітратна форма, а на грунтах із середнім та 

важким гранулометричним складом і нейтральною реакцією - амонійна форма 

азоту. 

Амонійний азот, що надходить у рослину внаслідок реакції амінування 

й переамінування, вступає в білковий синтез. Нітратна форма азоту в рослині 

піддається ферментативному перетворенню в аміачну, що, з одного боку, 

активує синтез білка, а з другого - знижує концентрацію нітратів, які в 

надмірній кількості можуть бути токсичними й знижують екологічну цінність 

продукції. 
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Для оцінки забезпеченості рослин азотом в агрономічній практиці існує 

поняття про сполуки азоту, що легко гідролізуються. Існує також поняття про 

лужногідролізований азот. Цей азот характеризує ступінь окультуреності 

грунтів, а також ступінь забезпеченості азотом, оскільки його вміст показує 

тісну кореляційну залежність між азотом, який вилучається, вмістом гумусу, 

загальним вмістом азоту та нітрифікаційною здатністю.  

Більшість ґрунтів України мають дуже низьку, низьку й незначна їхня 

частина - середню забезпеченість азотом, що пов'язано з високим насиченням 

структури посівних площ культур, з високим рівнем винесення азоту та 

недостатнім використанням добрив. Низька забезпеченість азотом тісно 

пов'язана з втратами гумусу, які в середньому щороку становлять: на Поліссі - 

0,76, в Лісостепу - 0,48 та в Степу - 0,81 т з гектара.  

Найвагомішим джерелом поповнення вмісту й запасів азоту в ґрунті є 

використання мінеральних добрив. Їхній асортимент досить широкий, але, 

вносячи їх, слід враховувати їхні властивості, дію в ґрунті й використовувати 

раціональні норми, строки та способи внесення.  

В основу класифікації азотних добрив покладено фізичні властивості 

(тверді, рідкі, порошкоподібні, гранульовані) та форму наявного в них азоту. За 

останньою ознакою азотні добрива поділяють на амонійні, аміачні, нітратні, 

амонійно-нітратні та амідні. 

Амонійні. Сульфат амонію [(NH4)2SО4] містить 20,5-21,0% азоту і 24% 

сірки. Кристалічна сіль білого або сірого кольору, добре розчинна у воді, має 

незначну гігроскопічність, майже не злежується, добре розсівається. Добриво 

фізіологічно кисле. Після внесення в ґрунт амоній поглинається ґрунтом, що 

обмежує його втрати. Найкраще застосовувати для основного удобрення й 

загортати на глибину розміщення коренів на нейтральних і лужних ґрунтах. 

Вносять його під усі культури, особливо з родини хрестоцвітих бобових та під 

рис, які добре реагують на сірку. 

Хлористий амоній (NH4Cl) - побічний продукт під час виробництва 

соди, містить 24-25% азоту й близько 67% хлору. Дрібнокристалічна, 
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малогігроскопічна, розчинна у воді сіль білого або жовтуватого кольору. 

Добриво фізіологічно кисле, взаємодіє з грунтом аналогічно сульфату амонію. 

Враховуючи високий вміст хлору, це добриво краще вносити восени, щоб хлор 

за осінньо-зимовий період вимився у глибші шари грунту. Хлористий амоній не 

рекомендується застосовувати під картоплю, льон, тютюн, виноград, овочеві та 

плодові культури, чутливі до хлору.  

Аміачні рідкі азотні добрива містять азот у формі NH3. Безводний 

аміак, містить 82% азоту. Отримують зрідженням газоподібного аміаку під 

тиском. Це безбарвна рідина, яка на повітрі бурхливо кипить і швидко 

випаровується. Безводний аміак має високу пружність парів, тому його слід 

зберігати в спеціальній тарі, що витримує високий тиск. Має ряд переваг перед 

твердими азотними добривами: висока технологічність внесення, нерухомість у 

ґрунті та стійкість проти вимивання, рівномірний розподіл у ґрунті та висока 

доступність азоту рослинам, вартість одиниці діючої речовини азоту нижча на 

40%, менші витрати на транспортування та внесення. У разі внесення на 

ґрунтах із середнім та важким гранулометричним станом глибина загортання 

має бути 12-15, а на легких - 16-18 см. Під час внесення слід чітко 

дотримуватися правил техніки безпеки. Останніми роками добриво широко 

застосовують одночасно з основним внесенням під цукрові буряки, кукурудзу, 

соняшник. 

Аміачна вода (водний аміак) (NH4OH) - водні 25- і 20%-й розчини 

аміаку; випускають двох сортів - із вмістом 20 і 16% азоту. Це жовтувата рідина 

із запахом нашатирного спирту. Тиск парів над аміачною водою незначний, 

тому її можна зберігати у звичайних цистернах, але герметичних та стійких 

проти корозії. Добриво фізіологічно лужне, може піддаватися процесам 

нітрифікації. Вносять аміачну воду як основне удобрення та для підживлення 

просапних культур з обов'язковим загортанням у ґрунт. 

Нітратні. Натрієва селітра (NaNО3) містить 15-16% азоту. Це біла чи 

бурувато-жовта дрібнокристалічна сіль, добре розчинна у воді. Має високу 

гігроскопічність, тому може злежуватися. Добриво фізіологічно лужне. Після 
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внесення в ґрунт нітратний азот залишається в ґрунтовому розчині, а натрій 

поглинається ґрунтовим вбирним комплексом. Ця форма азоту легко 

засвоюється рослинами, однак може вимиватись і втрачатись. Натрієву селітру 

краще вносити під час сівби та для підживлення на кислих ґрунтах під 

культури, чутливі до натрію (цукрові буряки, коренеплоди). 

Кальцієва селітра [Са(NО3)2] містить не менше 17% азоту. Отримують 

нейтралізацією азотної кислоти вапном. У звичайному стані кристалічна сіль 

білого кольору, добре розчинна у воді. Дуже гігроскопічна й навіть за 

правильних умов зберігання швидко втрачає свої властивості (пливе). Для 

усунення цього недоліку її гранулюють. Добриво фізіологічно лужне. 

Особливості застосування такі самі, як і натрієвої селітри. 

Амонійно-нітратні добрива містять як амонійну (NH4
+), так і нітратну 

(NО3
-) форми азоту. 

Аміачна селітра (NH4NО3) - одне з найпоширеніших азотних добрив. 

Містить 34% азоту (50% у формі NH4 і 50% у формі NО3). Одержують способом 

нейтралізації аміачної кислоти аміаком. Це фізіологічно слабокисла сіль білого 

або червонуватого кольору, що легко розчиняється у воді. Випускають 

переважно в гранульованому вигляді. Після внесення в ґрунт амоній 

поглинається ґрунтовим вбирним комплексом, що знижує його рухомість, 

певна частина зазнає нітрифікації. Нітратна форма азоту утворює легкорозчинні 

солі, які можуть вимиватися в глибші шари ґрунту, тобто втрачатися. 

Встановлено, що за осінньо-зимовий період ці втрати можуть становити 25-

30%. Ця властивість аміачної селітри обмежує її використання для основного 

удобрення, на легких ґрунтах вносити взагалі недопустимо. 

Аміачну селітру вважають універсальним добривом. Її застосовують 

різними способами під усі культури, вона є незамінним добривом для 

підживлення озимих і коренево-просапних культур та для внесення в рядки під 

час ранньовесняного висіву. Аміачну селітру доцільно вносити для посилення 

мінералізації післяжнивних решток, з розрахунку 10-15 кг азоту на 1 т. 

Працюючи з аміачною селітрою, слід пам'ятати, що це добриво - вогне- і 
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вибухонебезпечне. 

Вапняно-аміачна селітра (NH4NО3+CаCО3+MgCО3) - аміачна селітра, 

нейтралізована вапняком. Містить 20-28% азоту, 4-6 - оксиду кальцію (в 

перерахунку на CаCО3 - 28-32%) і 2-6% оксиду магнію. Порівняно з аміачною 

та іншими селітрами, у неї значно кращі фізико-хімічні властивості: 

негігроскопічна, не злежується, має високу сипкість і аеродинаміку. Це добриво 

фізіологічно нейтральне, завдяки вмісту Са2+ і Mg2+ може зберігатися в мішках 

штабелями на відкритому повітрі. Ефективне на кислих ґрунтах із легким 

гранулометричним складом. Добре реагують на підживлення цим добривом 

такі культури, як буряки цукрові й кормові, озима пшениця, ріпак, соняшник, 

соя, овочеві культури та інші рослини, які виносять високий вміст кальцію і 

магнію та є чутливими до фізіологічно кислих добрив. Вапняково-аміачну 

селітру додають під усі сільськогосподарські культури поверхнево або 

локально в основне внесення, припосівне та в рядки із загортанням у ґрунт. 

Можна використовувати для виготовлення тукосумішей.  

Амідні азотні добрива містять азот в амідній органічній формі (NH2). 

Сечовина (карбамід) (СО(NH2)2) - найбільш концентроване тверде азотне 

добриво із вмістом азоту 46%. Кристалічна або гранульована речовина білого 

кольору, малогігроскопічна, майже не злежується під час зберігання, має 

високу сипкість, добре розсівається. Добувають добриво взаємодією аміаку з 

вуглекислим газом за температури 185...200°С і тиску 180-200 кПа: 

У ґрунті, під дією уробактерій, які виділяють фермент уреазу, сечовина 

швидко амоніфікується й перетворюється на карбонат амонію. Амонійна група 

азоту вбирається ґрунтовим вбирним комплексом, що унеможливлює втрати 

азоту та сприяє раціональному його використанню рослиною. 

Спочатку сечовина діє як слаболужне добриво, тож вона ефективна й на 

кислих та слабокислих ґрунтах. Частина амонію під час вегетації може 

зазнавати нітрифікації, внаслідок чого утворюється незначна кількість 

нітратного азоту, який легко поглинається рослинами. За таких умов реакція 

змінюється і відбувається незначне біологічне підкислення. Після засвоєння 
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рослинами всього азоту від сечовини в ґрунті немає ні кислих, ані лужних 

залишків, і реакція ґрунтового розчину не змінюється. Останнім часом 

доведено, що органічна форма азоту сечовини може частково засвоюватися 

рослинами без попереднього перетворення на інші форми. 

Сечовину можна застосовувати на всіх типах ґрунтів під усі культури. 

Крім того, це найкраще добриво для позакореневого підживлення озимих і ярих 

зернових культур. Внесення розчину сечовини навіть у підвищених 

концентраціях (1-5%), на відміну від інших азотних добрив, не спричиняє 

опіків у рослин і сприяє підвищенню вмісту білка та клейковини в зерні. 

У тваринництві сечовину використовують як кормову добавку. 

Сечовина є незамінним компонентом тукосумішей. 

Водний розчин аміачної селітри і сечовини (КАС) містить 28-32% азоту, 

40-42% NH4NО3 і 30-32% Co(NH2)2. Собівартість одиниці азоту в КАС нижча, 

ніж у твердих азотних добривах. Це добриво, на відміну від рідких аміачних 

добрив, не містить вільного аміаку, тому його можна вносити поверхнево без 

загортання в ґрунт. У процесі його внесення досягаються висока точність 

дозування й рівномірність розміщення на поверхні ґрунту. Низька температура 

кристалізації і замерзання дає змогу транспортувати та зберігати це добриво 

цілий рік у звичайних простих сховищах. 

Велике значення має можливість введення до складу КАС 

мікроелементів і пестицидів. У господарствах їх широко використовують для 

позакореневого підживлення озимої пшениці в період відновлення весняної 

вегетації, у фазі виходу в трубку та на початку колосіння.  

В результаті застосування азотних мінеральних добрив на грунтах з 

різним складом увібраних катіонів можуть виявлятись негативні реакції, 

наприклад, фізіологічна кислотність добрив. 

Приклад 1. Підібрати за наведеним прикладом добриво, прийнятне для 

ґрунту із вмістом увібраних катіонів ГВК [Ca, Н, Н]. Рівень ґрунтової 

кислотності становить рН 6,5-7,0. 
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ГВК [Ca, Н, Н] + (NH4)2SO4 = ГВК [NH4 NH4 NH4]. + CaSO4 + H2SO4 

 

Висновок: в результаті використання сульфату амонію у ґрунті із 

вказаним складом катіонів буде спостерігатись незначне підкислення 

ґрунтового розчину. За умови рН близького до нейтрального це не є 

негативним. Амонійний азот буде обмінно закріплюватись ГВК і 

утримуватись ґрунтом, що є позитивним. Дане добриво може бути 

використане на вказаному ґрунті.  

Контрольні питання до теми: 1.У вигляді яких іонів азот надходить до 

рослини? 2.Які з форм азоту закріплюються ґрунтовими колоїдами, а які 

вимиваються? 3.Назвіть класифікації азотних добрив за формою азоту та 

фізичними властивостями?4.Які переваги КАС перед іншими добривами? 

 

Індивідуальні завдання 

1. З таблиці 5 обрати характеристику грунту згідно індивідуального варіанту, 

відповідно до нього обрати добриво з додатку 8, 9 і  записати відповідну 

хімічну реакцію. 

2. Зробити висновок, як буде змінюватись характеристика грунту при 

використанні даного виду добрива. 

 

Таблиця 5. Показники ґрунту та ґрунтового розчину 

№ 

Склад ґрунтового 

вбирного 

комплексу 

Кислотність 

грунту 
№ 

Склад ґрунтового 

вбирного комплексу 

Кислотність 

грунту 

1 ГВК 

Mg 

рН 6-7 6 ГВК 

Na 

рН 8 Ca Na 

H K 

2 ГВК 

Al 

рН 4-5 7 ГВК 

H 

рН 5-6 Fe K 

Fe H 
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3 ГВК 

Al 

рН 4-4,5 8 ГВК 

K 

рН 6-6,5 H NH4 

H H 

4 ГВК 

Fe 

ГВК Ca ГВК 

NH4 

рН5,5-6 H H 

Fe H 

5 ГВК 

Ca 

рН 7 10 ГВК 

NH4 

рН 7-7,5 NH4 NH4 

H Ca 

 

Практична робота №6 

Роль фосфору в ґрунті і рослині. Характеристика і використання 

фосфорних добрив 

Мета: виявити роль фосфору в ґрунті і рослинах. Вивчити особливості 

застосування фосфорних добрив. 

Завдання: користуючись теоретичним матеріалом, підручниками та 

лекціями, підібрати за наведеним прикладом добрива, прийнятні для ґрунту із 

заданим вмістом увібраних катіонів з врахуванням рівня ґрунтової 

кислотності та обмінної здатності ґрунту. 

 

Теоретичні відомості і приклади 

Фосфор, як і азот - важливий елемент живлення рослин, який 

засвоюється ними у формі фосфат-іонів PO4
3-, HPO4

2- та H2PO4
-. Більша ж 

частина сполук фосфору знаходиться у важкорозчинній формі, що обмежує їх 

засвоєння рослинами.  

Фосфор у рослинному організмі входить до складу білків, нуклеїнових 

кислот, фосфоліпідів, фосфорних ефірів, цукрів, нуклеотидів (АТФ, НАДФ), 

вітамінів тощо. Зовнішніми ознаками нестачі фосфору є синювато-зелене з 

бронзовим відтінком забарвлення листків, які стають дрібними та вузькими, 

гальмується ріст та дозрівання урожаю.  
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Джерелом отримання фосфорних добрив є природні поклади 

фосфоритів і апатитів, а також багаті на фосфор відходи металургійної 

промисловості.  

За ступенем розчинності фосфорні добрива поділяють на три групи: 

водорозчинні (суперфосфати); нерозчинні у воді і добре розчинні в слабких 

кислотах і лугах (фосфатшлак, знефторений фосфат, преципітат); нерозчинні у 

воді і важкорозчинні в слабких кислотах (фосфоритне та кісткове борошно).  

Найбільш поширеними з цих добрив у сучасному сільському 

господарстві є простий суперфосфат, подвійний суперфосфат, фосфоритне 

борошно тощо.  

Водорозчинні. Суперфосфат (Ca(H2PO4)2). Випускається 

промисловістю простий і подвійний суперфосфати. Простий суперфосфат 

містить до 20% засвоюваного фосфору, а подвійний - 42-49%. Суперфосфати 

виготовляють переважно у гранульованому вигляді, вони не злежуються, 

зберігають добру сипучість.  

При внесенні суперфосфату в ґрунт фосфор добрива порівняно швидко 

вступає в хімічні реакції, утворюючи важкорозчинні малодоступні для рослин 

сполуки. 

На ґрунтах, насичених основами, дигідрофосфат кальцію швидко 

перетворюється на гідрофосфат і фосфат кальцію: 

 

Са (Н2РО4)2+Са (НСОз)2 = 2СаНРО4•2Н2О + ЗСО2; 

Са (Н2РО4)2 + 2Са (НСО3)2 = Са3 (Р04)2 + 4Н2О + 4СО2 

 

На кислих ґрунтах, багатих на оксиди тривалентних металів, можуть 

утворюватися слабкорозчинні і важкодоступні для рослин сполуки. Процес 

переходу водорозчинних форм фосфатів у менш розчинні називають 

ретроградацією фосфатів. 

Нерозчинні у воді і добре розчинні в слабких кислотах і лугах.  
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Преципітат  (від лат. praecipitatus — скинутий униз) —  

мінеральне фосфорне добриво, двоосновна кальцієва сіль фосфорної 

кислоти (дигідрат гідрофосфату кальцію СаНРО4·2Н2О). Це тонкий білий 

порошок, що містить до 40% Р2О5, змішується з усіма добривами. Вносять 

Преципітати під оранку. Преципітат — цінне концентроване фосфорне добриво 

і дешевше від подвійного суперфосфату. Але він дуже мало розчинний і тому 

його з успіхом можна застосовувати лише на слабокислих ґрунтах (які містять 

органічні кислоти). Преципітат застосовують також як підкормку і лікувальний 

засіб для тварин. 

Томасшлак (приблизно Са3(РО4)2•СаО) — продукт взаємодії оксиду 

Р2О5 з вапном СаО. Отримується у вигляді шлаку при томасуванні чавуну — 

видаленні з нього фосфору за конверторним методом С. Томаса. Томасшлак — 

цінне мінеральне добриво. 

Фосфоритне борошно (Ca3(PO4)2) - дрібнозернистий розмелений 

порошок фосфоритів темно-сірого кольору з вмістом фосфору від 19 до 30%. 

Фосфор знаходиться в нерозчинній у воді формі і тому малодоступний 

рослинам. Однак під дією слабких кислот ґрунту фосфат кальцію Саз(Р04)2 

переходить у більш розчинний гідрофосфат кальцію СаНР04, який краще 

засвоюється рослинами: 

 

Са3(Р04)2 + 2Н2СО3 = 2СаНРО4 + Са(НСО3)2 

ГВК [Н+ Н+] ,+Са3(РО4)2  ГВК [Са2+]  + 2СаНРО4 

 

З урахуванням вищесказаного застосовувати фосфоритне борошно слід 

на кислих ґрунтах. У рядки під час сівби сільськогосподарських культур 

вносити це добриво недоцільно. 

Більшість рослин (зернові, льон, буряки, картопля) можуть ефективно 

використовувати фосфор із фосфоритного борошна лише на ґрунтах з досить 

високою кислотністю, під дією якої фосфат кальцію борошна перетворюється в 

доступну рослинам сполуку - CaHPO4. На кислих ґрунтах за ефективністю 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
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фосфоритне борошно не поступається суперфосфатам. Лише деякі рослини 

(люпин, гречка, гірчиця, частково горох, еспарцет) можуть засвоювати фосфор 

фосфоритного борошна за нейтральної реакції ґрунтового розчину.  

Внесення фосфорних добрив у ґрунт пов'язане з їх розчинністю. Так, 

напіврозчинні і важкорозчинні добрива слід вносити під основний обробіток 

ґрунту, а фосфоритне борошно - бажано ще і в ґрунти з кислою реакцією. Дія 

фосфоритного борошна триває 5-8 років і веде до деякого зниження 

кислотності ґрунту. Дуже ефективно використовувати фосфоритне борошно у 

вигляді компостів з торфом і гноєм. Розчинні суперфосфати проявляють 

найвищу ефективність за умови їх внесення у передпосівний обробіток, під час 

сівби у рядки та підживленні.  

Контрольні питання до теми: 1.У вигляді яких іонів фосфор надходить 

до рослини з грунту? 2.Яка роль фосфору в рослині? 3.Що є сировиною для 

виробництва фосфорних добрив? 4.Назвіть класифікації фосфорних добрив, на 

якому принципі вона базується? 

 

Індивідуальні завдання 

1. З таблиці 5 обрати характеристику грунту згідно індивідуального варіанту, 

відповідно до нього обрати добриво з додатку   10, 11, і  записати відповідну 

хімічну реакцію. 

2. Зробити висновок, як буде змінюватись характеристика грунту при 

використанні даного виду добрива. 

 

Практична робота №7 

Роль калію в ґрунті і рослині. Характеристика і використання 

калійних добрив 

Мета: виявити роль калію в ґрунті і рослинах. Вивчити особливості 

застосування калійних добрив. 

Завдання: користуючись теоретичним матеріалом, підручниками та 

лекціями, підібрати за наведеним прикладом добрива, прийнятні для ґрунту із 
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заданим вмістом увібраних катіонів з врахуванням рівня ґрунтової 

кислотності та обмінної здатності ґрунту. 

 

Теоретичні відомості і приклади. 

У рослинних тканинах міститься багато калію - 0,5-1,2% до сухої маси. 

Особливо його багато в молодих тканинах. Основними функціями іонів калію є 

стабілізація структури мітохондрій і хлоропластів, регулювання колоїдно-

хімічних властивостей цитоплазми, активація багатьох ферментних систем, 

відіграє важливу роль у поглинанні і транспорті води тощо. Рослини засвоюють 

калій з ґрунту у формі іону К+. 

За нестачі калію у рослин жовтіє листя, причому спочатку старе, 

пожовтіння розпочинається з країв, які згодом стають бурими (т.з. крайовий 

опік листків), гальмується розтягнення і ріст клітин, знижується апікальне 

домінування тощо.  

У сільськогосподарському виробництві використовуються сирі калійні 

добрива - сильвініт, каїніт та концентровані - хлористий калій, калійна сіль, 

сірчанокислий калій, калімагнезія та ін. Крім того, інша класифікація враховує 

ще дві групи калійних добрив: хлорвмісні і безхлорні. 

Сильвініт (KCl+NaCl), хлорвмісне, вміст діючої речовини 12-18%. 

Отримують подрібненням природного мінералу - сильвініту. Добриво добре 

розчинне у воді, малогігроскопічне. Використовують, переважно, як джерело 

для виготовлення інших концентрованих калійних добрив.  

Хлористий калій (KCl). Містить від 54 до 62,5% калію, хлорвмісне. 

Випускається у вигляді тонко подрібненого порошку білого або рожевого 

кольору, який під час зберігання сильно злежується, і тому часто застосовують 

його гранулювання.  

Калійна сіль (KCl з домішкою NaCl). Отримують механічним 

змішуванням хлористого калію з сильвінітом або каїнітом. Найпоширенішою є 

калійна сіль з 40% вмістом калію. Це добриво за складом і властивостями 

займає проміжне положення між хлористим калієм і сильвінітом.  
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Калійні добрива, особливо ті, що містять хлор, вносять під час зяблевої 

оранки, або на легких ґрунтах у передпосівний обробіток. Також калійні 

добрива вносять у рядки за сівби та підживленні. Хлорвмісні калійні добрива не 

рекомендується вносити під хлорчутливі культури, такі як картопля, 

конюшина, коноплі та інші. 

Контрольні питання до теми: 1.У якій формі калій засвоюється  

рослинами з ґрунту? 2.Яка роль калію в рослині? 3.Що є сировиною для 

виробництва калійних добрив? 4.Назвіть класифікації калійних добрив, на яких 

принципах вони базуються?5.Яка головна особливість застосування калійних 

добрив? 

 

Індивідуальні завдання 

1. З таблиці 5 обрати характеристику ґрунту згідно індивідуального варіанту, 

відповідно до нього обрати добриво з додатку  12, 13, і  записати відповідну 

хімічну реакцію. 

2. Зробити висновок, як буде змінюватись характеристика ґрунту при 

використанні даного виду добрива. 

 

Практична робота №8 

Комплексні добрива та їх ефективність. Складання тукосумішей 

Мета: виявити суть поняття «комплексні» добрива в ґрунті і 

рослинах. Вивчити особливості застосування комплексних добрив. 

Завдання: користуючись теоретичним матеріалом, підручниками та 

лекціями, визначити можливість заміни комплексного добрива сумішшю 

простих добрив у вказаному варіанті завдань. Підібрати за наведеним 

прикладом добрива, які можливо змішувати залежно від терміну їх 

використання. 

 

Теоретичні відомості і приклади 

Світова практика свідчить, що найбільш економічно вигідно 
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використовувати не прості, а комплексні добрива, які містять два і більше 

основних елементів живлення рослин. У цих добривах менше баластних 

речовин, ніж у простих, сума діючих речовин дуже висока - від 30 до 70%. 

Елементи живлення знаходяться переважно у водорозчинній легкодоступній 

рослинам формі.  

Промисловість випускає повні комплексні добрива (містять NPK) 

(нітрофоска, нітроамофоска), неповні (містять два поживних елементи - 

переважно NP (амофос, нітрофос, нітроамофос), а також рідкі комплексні 

добрива, які можуть бути як повними, так і неповними та пресовані - 

найчастіше фосфорно-калійні.  

Залежно від способу отримання комплексні добрива бувають складні і 

складно змішані (комбіновані).  

Складні добрива містять кілька поживних елементів у складі однієї 

хімічної сполуки: амофос (NH4H2PO4), діамофос (NH4)2HPO4, калійна селітра 

(KNO3) та інші.  

До складнозмішаних, або комбінованих, добрив відносять комплексні 

добрива, які отримують в єдиному технологічному циклі і які містять два або 

три основних елементи живлення у вигляді різних сполук в одній гранулі: 

нітрофос, нітрофоска, нітроамофос, нітроамофоска, пресовані фосфорно-

калійні добрива а також рідкі комплексні добрива (РКД) та ін.  

Часто на основі простих добрив виготовляють так звані змішані 

добрива, які являють собою суміші деяких простих добрив, що можна 

змішувати без шкоди для рослин і ефективності їх дії. Для виготовлення таких 

добрив розроблені схеми змішувань. Перевагою змішаних добрив над 

складними і складнозмішаними, які мають постійний склад, є те, що під час їх 

виготовлення можна змінювати, залежно від потреби, вміст того чи іншого 

елементу живлення.  

Амофос (11% N і 48% Р2О5) - складне неповне (подвійне) комплексне 

добриво, фосфор переважно у водорозчинній формі. Випускається у 

гранульованому вигляді. Недолік – широке співвідношення між N і Р2О5 (1 : 4). 
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Використовують амофос при рядковому і основному внесенні Завдяки 

присутності азоту, за ефективністю переважає суперфосфат.  

Діамофос (20% N і 52% Р2О5) - складне неповне (подвійне) комплексне 

добриво. У діамофосу краще співвідношення між N і Р2О5 (1 : 2,5) ніж в 

амофосу. Використовують майже на всіх ґрунтах, особливо на чорноземах, при 

основному внесенні добрив і в рядки при| підживленні технічних, зернових і 

овочевих культур. Має добрі фізичні властивості, водорозчинний, довго 

зберігається добре змішується з усіма добривами. 

Калієва селітра (13% N і 46% К20) - складне неповне (подвійне) 

комплексне добриво. Характеризується широким співвідношенням між азотом і 

К2О (1 : 3,5), тому при внесенні під окремі сільськогосподарські культури до 

нього треба добавляти азот і фосфор. Рекомендують вносити під чутливі до 

хлору культури. 

Нітрофос - (20% N і 20% Р2О5) (1 : 1: 0) складне неповне (подвійне) 

комбіноване азотно-фосфорне добриво, 50-60% фосфорної кислоти у 

водорозчинній формі. Випускають у гранульованому вигляді. Його можна 

використовувати в усіх зонах під усі сільськогосподарські культури, коли 

необхідно внести азот і фосфор, а калію рослини не потребують (на ґрунтах, 

добре забезпечених калієм). 

Метафосфат калію – (57%  Р2О5 і 35% К20) (0 : 1,5: 1) складне неповне 

(подвійне) комбіноване фосфорно-калійне добриво. У грунті метафосфат калію 

гідролізується до кислого ортофосфату калію, який доступний для живлення 

рослин. Позитивною якістю метафосфатів калію є відсутність хлору. Добриво 

використовується окремо, коли потрібно внести одночасно фосфор і калій, або 

в поєднанні з сечовиною чи аміачною селітрою. При цьому суміші мають 

задовільні властивості. 

Метафосфат амонію - (17% N і 80%  Р2О5) (1 : 4: 0) складне неповне 

(подвійне) комбіноване фосфорно-калійне добриво. Близько 40-60 % азоту і 

фосфору перебувають у важкорозчинних у воді формах. Внаслідок гідролізу 

вони поступово переходять у водорозчинні сполуки, доступні для рослин. 
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Добриво з добавкою азоту або калію можна використовувати для основного 

внесення на різних ґрунтах під різні сільськогосподарські культури. 

Перетворення метафосфатів на ортофосфати швидше відбувається в кислих 

підзолистих грунтах чи в лужному середовищі, ніж у нейтральному. 

Безазотні складні добрива можна використовувати для внесення з осені 

під сільськогосподарські культури. 

Нітроамофосфати (нітроамофос, нітроамофоска, нітродіамофос та 

нітродіамофоска). 

Нітроамофос – (21-25% N і 20-25%  Р2О5) (1 : 1: 0) складне неповне 

(подвійне) комбіноване азотно-калійне добриво. Краще використовувати на 

ґрунтах, забезпечених калієм. 

Нітроамофоска – складне повне (потрійне) комбіноване добриво, 

містить 17% N, 17% Р2О5 і 17% К2О у співвідношенні 1 : 1 : 1. Є цінним 

добривом на всіх грунтах під усі культури при будь-яких способах внесення, 

оскільки містить усі макроелементи, в тому числі азот у обох доступних 

формах. 

Нітродіамофос та нітродіамофоска відрізняються від нітроамофосу і 

нітроамофоски лише більшим вмістом діамонійфосфату. Ці добрива можна 

використовувати на всіх ґрунтах під усі культури до сівби, під час сівби і для 

підживлення. Це перспективні безбаластні складні добрива. 

Нітрофоска комбіноване повне (потрійне) комплексне  добриво. 

Випускається в гранульованому вигляді. Хімічна промисловість виробляє 

нітрофоску двох марок (12% N,  12%Р2О5 і 12%К2О) та (13% N,  10% Р2О5 і 13% 

К2О). Містить азот і калій у водорозчинній формі, а фосфору, залежно від 

способу добування добрива, міститься 25-60 % у водорозчинних сполуках 

(Са(Н2РО4)2H2O), решта - в цитрато-розчинних (СаНР042Н20). В Україні 

виробляється переважно азотно-сульфатна нітрофоска з вмістом 

водорозчинного фосфору 55-65 %. Використовують під культури, які 

потребують одночасного внесення азоту, фосфору і калію, можна вносити при 

всіх способах внесення і під усі сільськогосподарські культури на всіх ґрунтах 
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(за винятком солонців). За дією на врожайність культур нітрофоска 

наближається до суміші простих туків. 

Суперфоска - (12% Р2О5 і 18% К2О) (0 : 1: 1,5) складне комбіноване 

неповне (подвійне) фосфорно-калійне добриво. Залежно від сорту містить не 

більше 5% вільної  H3PO4 і 14 % вологи. Порошкоподібний продукт, 

просівається крізь сито з діаметром отворів 5 мм. Використовують як основне 

добриво на ґрунтах, забезпеченнях азотом. 

Карбоамофосфати. Карбоамофос - (27-30% N і 27-30%  Р2О5) (1 : 1: 0) 

висококонцентроване гранульоване подвійне добриво, містить азот в амідній та 

аміачній формах і фосфор у водорозчинній формі. (60-63 % поживних речовин). 

Для добування карбоамофосу використовується фосфорна кислота і 

напівпродукт синтезу карбаміду. Дослідні партії карбоамофосу бувають кількох 

марок (N: Р2О5 =1 :2,5; 1 : 1; 1,5: 1). Карбоамофос використовують як добриво 

під сільськогосподарські культури на грунтах, забезпечених калієм, а також як 

мінеральну добавку до раціону великої рогатої худоби. 

Карбоамофоска - (29% N, 29% Р2О5 і 29% К2О) (1 : 1: 1) 

висококонцентроване складне повне комбіноване добриво, містить азот в 

амідній та аміачній формах, водорозчинний фосфор і калій. Добриво 

випускають у гранульованому вигляді. Рекомендується використовувати 

карбоамофоску під різні сільськогосподарські культури. 

Комплексні добрива доцільніше вносити під передпосівні роботи, під 

час посіву та у підживлення.  

Зберігання мінеральних добрив - одна з важливих умов правильного 

використання їх у господарстві. Тукосуміш - це механічна суміш добрив, до 

складу якої входять два і більше елементів живлення. При змішуванні слід 

враховувати властивості окремих видів добрив.  

 

Таблиця 6. Схема змішування добрив 

Добриво 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1.Сульфат амонію  

+ +     + + + + +  =   = = 
 

 
= = 

2.Амофос, + + +    + +     =   = =  = = 
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діамофос  
3.Амонійна 

селітра, 

нітрофоски  
 + + + + + =      =      = = 

4.Натрієва селітра 
  + + + +        +     

 

 
= 

5.Калієва селітра 
  + + + +        +     

 

 
= 

6.Кальцієва 

селітра   + + + +        +     
 

 
= 

7.Сечовина 
+ + =    + =           

 

 
 

8.Суперфосфат 

простий 

(порошок) 
+ +     = + + +   =    =  = + 

9.Суперфосфат 

простий (гранули) +       + + +   =      = 
+ 

 
10.Суперфосфат 

подвійний 

(гранули) 
+       + + +   =      = + 

11.Фосфоритне 

борошно +          +     + +  = + 

12.Преципітат 
           +   + +  

 

 
= + 

13.Фосфатшлак і 

томасшлак = = =     = = =   +    +  = + 

14.Хлористий 

калій, сильвініт    + + +        + + + = +  + 

15.Калійна сіль 
           +  + + + = 

 

+ 
 + 

16.Сульфат калію 
= =         + +  + + + + 

+ 

 
= + 

17.Калімаг 
= =      =   +  + = = + + 

 

= 
= + 

18.Каїніт 
             + + + = 

+ 

 
= + 

19.Вапно, попіл 

 = = =     = = = = = =   = = = + = 

20.Гній, курячий 

послід = = = = = = + + + + + + + + + + + + = + 

 

 

Скласти тукосуміш (змішане добриво) для різних строків внесення 

(основне, припосівне і підживлення) з простих мінеральних добрив, яке 

відповідає комплексному добриву з врахуванням таблиці змішування і знань, 

набутих при виконанні практичної роботи №1. 

Наприклад: Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування 

під цукрові буряки заплановано внести в основне внесення 3,5ц фізичної маси 

нітроамофоски.  

Чи можна замість неї внести амонійну селітру, фосфатшлак і 
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хлористий калій? 

Вказати (без розрахунків) можливі інші варіанти вибору простих 

добрив. 

Відповідь: Вказані добрива внести разом неможливо, оскільки  

амонійну селітру не змішують з фосфатшлаком взагалі, амонійну селітру з 

хлористим калієм і фосфатшлак з хлористим калієм можна змішувати лише 

безпосередньо перед внесенням. Можна замінити амонійну селітру сечовиною і 

змішати добрива безпосередньо перед внесенням.  

Згідно фізичної маси нітроамофоски (350кг) і вмісту діючої речовини 

17% доза становитиме: 

 

 

або  N60Р60О60. 

Згідно обраного набору добрив розрахунки фізичної маси їх наступні: 

- Доза азоту складає 60кг/га. У сечовині міститься 46% N, згідно 

пропорції маємо: 

 

 

- Доза фосфору складає 60кг/га. У фосфатшлакові міститься 8-12% 

Р2О5, розрахунки проводимо по меншому вмісту. Згідно пропорції маємо: 

 

 

- Доза калію також складає 60кг/га. У хлориді калію міститься 60% 

К2О, згідно пропорції маємо: 
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Розрахунки показали, що замість 3,5ц НАФК можна внести 

1,3+7,5+1,0=9,8ц/га тукосуміші. Це є позитивним, так як більшу фізичну масу 

легше розподілити рівномірно у основне внесення. 

Контрольні питання до теми: 1. Назвіть класифікацію комплексних 

добрив. 2. Назвіть вимоги при змішуванні добрив заздалегідь. 3. Назвіть вимоги 

при змішуванні добрив безпосередньо перед змішуванням. 

 

Індивідуальні завдання 

1.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під озиму 

пшеницю заплановано внести в основне внесення 1,5ц фізичної маси амофосу. 

Чи можна замість нього внести сульфат амонію і суперфосфат простий 

порошковидний?Вказати (без розрахунків) можливі інші варіанти вибору 

простих добрив. 

2.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під соняшник 

заплановано внести в основне внесення 1,0ц фізичної маси калієвої селітри. Чи 

можна замість неї внести натрієву селітру і хлористий калій? Вказати (без 

розрахунків) можливі інші варіанти вибору добрив. 

3.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під гречку 

заплановано внести в основне внесення 1,5ц фізичної маси діамофосу. Чи 

можна замість нього внести амонійну селітру і суперфосфат простий 

гранульований? Вказати (без розрахунків) можливі інші варіанти вибору 

простих добрив. 

4.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під картоплю 

заплановано внести в основне внесення 2,5ц фізичної маси метафосфату калію. 

Чи можна замість нього внести преципітат і хлористий калій?Вказати (без 

розрахунків) можливі варіанти вибору добрив. 
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5.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під сою 

заплановано внести в основне внесення 1,5ц фізичної маси нітроамофоски. Чи 

можна замість неї внести сечовину, фосфатшлак і сульфат калію? Вказати (без 

розрахунків) можливі інші варіанти вибору простих добрив. 

6.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під кукурудзу 

заплановано внести в припосівне внесення 0,5ц фізичної маси нітроамофоски. 

Чи можна замість неї внести кальцієву селітру, суперфосфат подвійний і 

калімаг?Вказати (без розрахунків) можливі інші варіанти вибору простих 

добрив. 

7.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під ячмінь 

заплановано внести в основне внесення 2,0ц фізичної маси нітрофосу. Чи 

можна замість нього внести натрієву селітру і фосфатшлак? Вказати (без 

розрахунків) можливі інші варіанти вибору простих добрив. 

8.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під ріпак 

заплановано внести в припосівне внесення 1,0ц фізичної маси нітрофосу. Чи 

можна замість нього внести амонійну селітру і суперфосфат простий 

гранульований?Вказати (без розрахунків) можливі інші варіанти вибору 

простих добрив. 

9.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під льон олійний 

заплановано внести в основне внесення 2,5ц фізичної маси метафосфату 

амонію. Чи можна замість нього внести сульфат амонію і фосфоритне 

борошно?Вказати (без розрахунків) можливі інші варіанти вибору простих 

добрив. 

10. Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під озиму 

пшеницю заплановано внести в підживлення 2,0ц фізичної маси нітрофосу. Чи 

можна замість нього внести кальцієву селітру і суперфосфат подвійний 

гранульований?Вказати (без розрахунків) можливі інші варіанти вибору 

простих добрив. 

11.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під соняшник 

заплановано внести в припосівне внесення 0,5ц фізичної маси нітроамофоски. 
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Чи можна замість неї внести амонійну селітру, подвійний суперфосфат і 

сульфат калію?Вказати (без розрахунків) можливі інші варіанти вибору 

простих добрив. 

12.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під гречку 

заплановано внести в припосівне внесення 0,8ц фізичної маси калієвої селітри. 

Чи можна замість неї внести кальцієву селітру і сульфат калію? Вказати (без 

розрахунків) можливі інші варіанти вибору простих добрив. 

13.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під картоплю 

заплановано внести в припосівне внесення 2,0ц фізичної маси діамофосу. Чи 

можна замість нього внести амонійну селітру і подвійний суперфосфат?Вказати 

(без розрахунків) можливі інші варіанти вибору простих добрив. 

14.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під сою 

заплановано внести в припосівне внесення 0,5ц фізичної маси калієвої селітри. 

Чи можна замість неї внести натрієву селітру і калімаг? Вказати (без 

розрахунків) можливі інші варіанти вибору добрив. 

15.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під кукурудзу 

заплановано внести в підживлення 2,5ц фізичної маси нітрофоски. Чи можна 

замість неї внести сечовину, суперфосфат простий гранульований і сульфат 

калію?Вказати (без розрахунків) можливі інші варіанти вибору простих добрив. 

16.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під ячмінь 

заплановано внести в припосівне внесення 2,0ц фізичної маси амофосу. Чи 

можна замість нього внести амонійну селітру і суперфосфат простий 

гранульований?Вказати (без розрахунків) можливі інші варіанти вибору 

простих добрив. 

17.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під ріпак 

заплановано внести в підживлення 2,0ц фізичної маси нітроамофоски. Чи 

можна замість неї внести сечовину, суперфосфат подвійний гранульований і 

калійну сіль?Вказати (без розрахунків) можливі інші варіанти вибору простих 

добрив. 

18.Згідно розрахунків і рекомендацій агротехніки вирощування під льон 
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олійний заплановано внести в припосівне внесення 0,5ц фізичної маси калієвої 

селітри. Чи можна замість неї внести калійну сіль і натрієву селітру?Вказати 

(без розрахунків) можливі інші варіанти вибору простих добрив. 

 

Практична робота №9 

Розрахунки розчинів мікродобрив та регуляторів росту для обробки 

насіння та вегетуючих рослин 

Мета: засвоїти правила виготовлення, змішування та розбавлення 

розчинів мікродобрив та регуляторів росту для обробки насіння 

сільськогосподарських культур перед сівбою та вегетуючих рослин в певні фази 

росту для підвищення їх врожайності та покращення якості продукції. 

Завдання: користуючись лекційним матеріалом та прикладами: 

1.Розрахувати кількість робочого розчину та дози препаратів для: 

- обробки певної площі посівів згідно індивідуального варіанту 

- обробки певної кількості насіння; 

- приготування розчину певної концентрації; 

- для приготування розчину малої концентрації; 

2.Розрахувати кількість рідин та твердих речовин для приготування розчинів 

більшої чи меншої концентрації шляхом змішування. 

В сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур 

крім традиційних макродобрив широко застосовують мікродобрива, регулятори 

росту та біопрепарати для підвищення активності ґрунтової мікрофлори. Дані 

препарати промисловість випускає у твердому та рідкому вигляді різної 

концентрації. Рекомендації по застосуванню, що супроводжують дану 

продукцію, подані, як правило, на 1га. Для визначення кількості твердих 

речовин або приготування робочих сумішей на певну норму висіву або площу 

посівів необхідно знати і розуміти принципи змішування і розбавлення цих 

речовин. 

1. Для визначення кількості робочого розчину та дози препаратів для 

обробки певної площі посівів окремо розраховують кількість робочого розчину 
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і кількість препарату у складі цього розчину.  

Приклад 1. 

Розрахувати кількість робочого розчину і дозу мікродобрива Басфоліар 

для обробки вегетуючих рослин на ділянці площею 5м×2,5м, якщо 

рекомендована норма становить 6 л/га при витраті робочого розчину 200 л/га. 

Рішення: 

Визначаємо кількість робочого розчину на дану площу за формулою (8): 

 

Р.р.=(НхS):10000,                          (8) 

 

де  Р.р. – кількість робочого розчину на площу ділянки,  

Н – рекомендована норма витрати на 1га, л; 

S – площа ділянки. 

Тоді у вказаному випадку необхідно  л або 250 мл робочого розчину. 

Кількість Басфоліару розраховуємо аналогічно: у вказаному випадку 

необхідно Р.р.=(6х12,5):10000=0,0075л або 7,5 мл препарату. 

Висновок:для обробки ділянки площею 12,5 м2 необхідно 7,5 мл 

Басфоліару довести водою до об’єму 250 мл. 

2. Для визначення кількості робочого розчину та дози препаратів для 

обробки певної кількості насіння користуються принципом пропорції (9): 

 

Д → 1 

Х → Н.в.  або Х=(ДхН.в.):1,                                 (9)      

 

де     Х – кількість препарату для обробки певної кількості насіння, г або 

мл;  

Д - кількість препарату для обробки 1т насіння, кг або л; 

Н.в. - норма висіву насіння, кг/га. 

Приклад 2. 

Розрахувати дозу розчину препарату Вітавакс з розрахунку 3 л/т для 
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обробки насіння льону. Рекомендована норма висіву становить 60кг/га. 

Рішення: 

При заданій нормі висіву кількість Вітаваксу буде Х=(3х60):1=180 мл 

Висновок:для обробки насіння льону необхідно 180 мл Вітаваксу на 

кожен гектар. 

В разі необхідності можна розрахувати кількість препарату на іншу 

площу (наприклад, площу дослідної ділянки), виходячи з нектарної норми за 

тим самим принципом пропорції. 

3. У агрохімії можливе використання технічних розчинів агрохімічних 

препаратів певної концентрації. Концентрацію таких розчинів виражають у 

масових відсотках (%), що означає масу речовини в грамах, розчинену в 100 г 

розчину. Для отримання певного об’єму розчину заданої процентної 

концентрації розраховують спочатку масу речовини, яку треба розчинити, а 

потім масу (чи об’єм) розчинника.  

Приклад 3. 

Розрахувати кількість мікродобрива Новоферт і води для отримання 250 

мл 10% розчину. 

Рішення: 

Визначаємо кількість мікродобрива (10): 

 

М.м.=(КхV):100,                                    (10) 

 

де  М.м. – маса мікродобрива, г; 

К – концентрація розчину, %; 

V – об’єм розчину, мл. 

Тоді у вказаному випадку необхідно  г  

Необхідна кількість води 250−25=225 мл. 

Висновок:для отримання 250 мл Новоферту 10% концентрації 

необхідно 25 г мікродобрива розчинити у 225 мл води. 

4. В агрохімії часто виникає потреба приготування розчинів малої 
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концентрації. Наприклад, для обробки насіння розчинами солей мікроелементів 

необхідна концентрація становить 0,1-0,5% а рослин – лише 0,01-0,05%. Для 

приготування розчину такої концентрації традиційні розрахунки, які 

застосовують для процентних розчинів, не підходять, оскільки взяти точно таку 

наважку досить складно. Для таких випадків готують розчин з концентрацією, 

більшою за необхідну на порядок чи два (т.з. маточний розчин), з якого шляхом 

розбавлення отримують необхідну концентрацію.  

Приклад 4. 

Визначити порядок приготування розчину 0,01% концентрації з 

маточного 1% розчину. 

Для приготування маточного розчину використовуємо розрахунки за 

прикладом 3. Згідно розрахунків треба до 1г мікродобрива додати 99 мл води. 

Далі проводимо розбавлення: 10мл маточного розчину + 90мл води = 

отримаємо 100мл 0,1% розчину. Далі 10мл 0,1% + 90мл води = 100мл 0,01% 

розчину.  

Приклад 5. 

Скільки необхідно маточного 1% розчину мікродобрива Новоферт для 

приготування 250 мл розчину 0,1% концентрації. 

Рішення:  

В розрахунках необхідно враховувати, що об’єм (або маса) маточного 

розчину і об’єм (або маса) розбавленого розчину обернено пропорційні їх 

концентраціям. 

 

М:Р=р:м,                                   (11) 

  

де  М – об’єм (маса) маточного розчину, мл (г); 

 Р – об’єм (маса) розбавленого розчину, мл (г); 

 м – концентрація маточного розчину, %; 

 р – концентрація розбавленого розчину, %. 
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Тоді М=Рхр:м або М=250х0,1:1=25  мл.  

Води необхідно взяти 250−25=225 мл. 

Висновок:для отримання 250 мл Новоферту 0,1% концентрації 

необхідно 25 мл 1% маточного розчину мікродобрива розчинити у 225 мл води. 

5. Іноді в агрохімії виникає необхідність приготування розчину заданої 

концентрації шляхом змішування двох розчинів більшої і меншої концентрації, 

ніж задана. Для визначення пропорції змішування користуються «правилом 

хреста». Загальний вигляд схеми наступний: 

Б  Н-М 

                                                             Н 

М  Б-Н 

де Б – розчин з більшою концентрацією, %; 

М – розчин з меншою концентрацією, %; 

Н – необхідна концентрація, %; 

Н-М – об’єм розчину з більшою концентрацією, мл; 

Б-Н – об’єм розчину з меншою концентрацією, мл. 

Якщо є один розчин більшої, ніж задана концентрації і його необхідно 

просто розбавити водою, замість М записують концентрацію води, тобто 0%.  

Якщо є один розчин меншої, ніж задана концентрації і його необхідно 

зробити більш насиченим, у ньому розчиняють додаткову кількість твердого 

компоненту. Тоді замість Б записують 100%.  

Приклад 6: 

Розрахувати об’єми розчинів 70% і 10% концентрацій для отримання 

розчину 50% концентрації. 

Рішення:  70  50-10=40 

   50  

10  70-50=20 

Висновок: в результаті змішування 40мл розчину 70% і 20мл розчину 

10% отримаємо 60мл розчину з концентрацією 50%. В разі необхідності 

більшого чи меншого об’єму розраховані показники кратно збільшують чи 
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зменшують. 

Приклад 7: 

Розрахувати об’єм розчину 35% концентрації і об’єм води для 

отримання розчину 25% концентрації шляхом розбавлення. 

Рішення:  35  25-0=25 

   25  

0  35-25=10 

Висновок: в результаті розбавлення 25мл розчину 35% водою у 

кількості 10мл отримаємо 35мл розчину з концентрацією 25%. В разі 

необхідності більшого чи меншого об’єму розраховані показники кратно 

збільшують чи зменшують. 

Приклад 8: 

Розрахувати об’єм розчину 35% концентрації і масу твердої речовини 

для отримання розчину 55% концентрації. 

Рішення: 100   55-35=20 масових часток 

    55  

35   100-55=45 масових часток 

Висновок: в результаті змішування 45 масових часток розчину 35% 

концентрації і 20 масових часток реактиву отримаємо 65 масових часток 

розчину з 25%. В разі необхідності більшого чи меншого об’єму розраховані 

показники кратно збільшують чи зменшують. 

Контрольні питання до теми: 1. Що називають маточним розчином? 

2. Що слід враховувати при розрахунку більшої концентрації? 3. З меншою 

концентрацією? 

 

Індивідуальні завдання 

Зробити розрахунки за наведеними прикладами, використавши дані  

згідно індивідуальних варіантів. 

1. Розрахувати кількість робочого розчину і дозу мікродобрива для 

обробки вегетуючих рослин на ділянці з площею згідно варіантів таблиці, якщо 
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рекомендована норма становить 2 л/га при витраті робочого розчину 200 л/га.  

2. Розрахувати кількість маточного розчину концентрацією згідно 

завдань для приготування 250 мл розчину з заданою концентрацією. 

3. Розрахувати пропорційні кількості розчинів 1 та 2 для приготування 

розчину 3. Вказати яким буде загальний об’єм розчину 3 після змішування. 

 

Таблиця7. Вихідні дані для індивідуальних варіантів 

№варіанту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ширина ділянки 

0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 

2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 

3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 

Довжина ділянки 

0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2.6 2,7 2,8 2,9 3,0 

1 2,2 2,3 2,4 2,5 2.6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 

2 2,3 2,4 2,5 2.6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 

3 2,4 2,5 2.6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 

Концентрація маточного розчину, % 

0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

1 7.0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 

2 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 

3 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 

Задана концентрація розчину для обробки 

0 0,05 1,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

1 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

2 0,05 1,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

3 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

Концентрація розчину 1 
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0 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

1 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

2 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

3 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Концентрація розчину 2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

3 10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 

Задана концентрація розчину 

0 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

1 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

2 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

3 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
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Додаток 1 

Винос поживних речовин з урожаєм сільськогосподарських культур (кг) на 1 т 

основної продукції з урахуванням відповідної кількості побічної 

Культура 
Основна 

продукція 
N P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 

Озима пшениця зерно 32 11 16 

Яра пшениця зерно 42 11 5 

Озиме жито зерно 29 11 21 

Ячмінь зерно 27 11 16 

Кукурудза зерно 30 10 26 

Овес зерно 32 14 28 

Просо зерно 34 9 29 

Сорго зерно 37 11 16 

Гречка зерно 30 15 39 

Горох зерно 66 15 29 

Вика зерно 65 14 16 

Люпин зерно 60 17 33 

Соя зерно 72 14 20 

Льон-

довгунець 

насіння 

волокно 

80 

80 

40 

26 

70 

95 

Коноплі 
насіння 

волокно 

43 

200 

23 

62 

26 

100 

Ріпак насіння 60 35 90 

Соняшник насіння 57 29 114 

Цукрові буряки коренеплоди 5,0 1,3 5,0 

Кормові буряки коренеплоди 4,0 1,2 5,0 

Картопля бульби 5,0 2,2 8,0 

Кукурудза зелена маса 4,5 1,0 2,8 

Вико-овес зелена маса 2,0 1,0 4,0 

Люпин зелена маса 6,0 1,1 3,0 

Горох зелена маса 7,0 1,5 2,0 

Конюшина сіно 19 6 15 

Люцерна сіно 26 6 15 

Природні 

сіножаті 
сіно 17 7 18 

Капуста головки 3,3 1,3 4,4 

Помідори плоди 3,3 1,1 4,5 

Огірки плоди 3,0 1,5 4,5 

Цибуля плоди 3,0 1,2 4,0 

Овочі в 

середньому 
плоди 3,0 1,5 4,0 

Столові буряки коренеплоди 3,0 1,2 4,5 

Столова морква коренеплоди 3,2 1,0 5,0 
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Продовження додатку 1 

1 2 3 4 5 

Кормовий 

баштан 
плоди 2,9 1,0 5,0 

Столовий 

баштан 
плоди 3,0 1,0 4,5 

Однорічні 

трави 

зелена маса на 

корм 

силос 

сіно 

11,4 

3,7 

20 

1,6 

1,5 

7 

4,8 

3,9 

19 

Природні 

сіножаті 
зелена маса 1,5 0,5 2,0 

Багаторічні 

трави 
насіння 20 8 17 

Люцерна насіння 21 5,4 11 

Тютюн листя 24,5 6,6 51,0 

Соняшник силос 2,9 0,8 6,0 

Ячмінь 
вегетативна 

маса 
4,5 1,8 3,6 

Озиме жито зелена маса 3,0 2,5 5,0 

Кормова 

капуста 
силос 3,1 1,4 6,1 

 

 

 Додаток  2 

Ступінь забезпечення сільськогосподарських культур поживними речовинами 

та поправочні коефіцієнти до рекомендованих доз основного удобрення 

Вміст 

гумусу 

Вміст, мг/100 г грунту 

Клас 

грунту 

Забезпеченість і відповідні 

коефіцієнти 

N за 

Корнфіль-

дом 

P2O5 K2O 
забезпече

ність 
зернові 

про-

сапні 
овочеві 

за Чириковим 

До 2,0 - до 2,0 до 2,0 1 
Дуже 

низька 
1,2 1,3 1,5 

2,1-4,0 до 10,0 2,1-5,0 2,1-4,0 2 Низька 1,1 1,2 1,3 

4,1-6,0 10,1-15,0 5,1-10,0 4,1-8,0 3 Середня 1,0 1,0 1,2 

6,1-8,0 15,1-20,0 10,1-15,0 8,1-12,0 4 
Підвищен

а 
0,7 0,8 1,0 

8,8-10,0 >20,0 15,1-20,0 12,1-18,0 5 Висока 0,4 0,5 0,8 

>10,0 - >20,0 >18,0 6 
Дуже 

висока 
0,2 0,3 0,5 
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Додаток  3 

Використання N, P, K з ґрунту при низькій, середній та високій його 

забезпеченості 

Культура 

N, що легко 

гідролізується, мг на 

100 г грунту 

P2O5, мг на 100 г 

грунту 

K2O, мг на 100 г 

грунту 

Низь- 

ка 

Сере

- 

дня 

Ви- 

сока 

Низь- 

ка 

Сере- 

дня 

Ви- 

сока 

Низь- 

ка 

Сере- 

дня 

Ви-

сока 

Озима пшениця 34 5 3 11 9 5 17 13 12 

Озиме жито 20 6 3 7 6 5 11 10 10 

Ярі зернові (ячмінь, 

просо, вика) і 

кукурудза на силос 

25 19 17 10 9 7 20 16 14 

Гречка 16 12 11 7 6 5 19 16 14 

Кукурудза на 

зерно 
35 26 24 12 9 8 31 23 19 

Цукрові і кормові 

буряки 
33 30 27 10 9 8 33 30 30 

Картопля 21 21 20 9 9 9 33 30 30 

Соняшник, ріпак 38 32 25 23 16 12 75 65 50 

Горох, соя 39 39 35 9 9 8 15 12 10 

Багаторічні трави 

(сіно) 
18 12 12 8 5 5 17 11 10 

Капуста 40 5 28 18 14 11 44 38 22 

Помідори 34 25 19 6 5 5 38 34 27 

Огірки 18 17 15 10 9 8 27 21 17 
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Додаток 4 

Можливе за сприятливих умов використання поживних речовин с.-г. 

культурами з ґрунту, % 

Добрива і культури 

1-й рік 

використання 

N P2O5 K2O 

Зернові 50-80 10-15 20-30 

Просапні 70-90 15-20 30-40 

Овочеві  70-90 15-20 30-40 

 

 

 

 

Додаток 5 

Використання поживних речовин сільськогосподарськими культурами з 

мінеральних добрив, % 

Добрива і культури 

1-й рік 

використання 

N P2O5 K2O 

Зернові 40-60 18-20 40-60 

Просапні 50-65 18-22 40-55 

Овочеві 50-70 20-25 60-70 
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Додаток 6 

Характеристика вапняних матеріалів 

№ 

Н
аз

в
а 

д
о
б

р
и

в
а 

Д
Е

С
Т

, 
Т

У
 

Н
ей

тр
а 

л
із

у
ю

ч
а 

зд
ат

н
іс

ть
 

Х
ім

іч
н

и
й

 с
к
л
ад

 Гранулометричний 

склад, % (повний 

залишок на ситі з 

розміром) 

О
тр

и
м

ан
н

я 

О
со

б
л
и

в
о
ст

і 

за
ст

о
су

в
ан

н
я
 

0,25 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Вапняне  

борошно  

(мелений  

вапняк)  

ДЕСТ 

14050-

78 

Клас 1  

Сорт I 

Сорт 

II 

Клас 2  

Сорт I 

Сорт 

II 

 

 

 

 

 

88 

 

85 

 

 

88 

 

85 

СаСО3  

 

 

 

 

15-45 

 

менше 45  

 

10-35 

менше 35 

 

 

 

 

 

6 

 

15 

 

 

3 

 

5 

 

 

розмол 

На всіх 

ґрунтах під усі 

культури, які 

позитивно 

реагують на 

вапнування 

2 Доломітове  

борошно 

ТУ 

46-5-

67 

80 СаСО3 

+ 

MgСО3 

 

- 

 

- 

 

те ж 

Ефективне на 

легких ґрунтах 

під картоплю, 

бобові, 

чутливі до 

недостачі 

магнію 

3 Вапняковий 

туф 

ТУ 

46-6-

77 

Сорт 

I 

Сорт 

II 

 

 

 

 

80 

 

70 

СаСО3 

 

- - у 

крихкому 

вигляді 

Швидка дія на 

ґрунт 

4 Крейда 

крихка 

ТУ 

46-5-

67 

80 СаСО3 - - розмол Те ж 

5 Озерне 

вапно 

(гажа) 

ТУ 

46-5-

67 

Сорт 

I 

Сорт 

II 

 

 

 

 

80 

 

70 

СаСО3 - - у 

крихкому 

вигляді, 

часточки 

менше 0,25 

мм 

Ефективне і 

швидкодіюче 

на всіх кислих 

ґрунтах 
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Продовження додатку 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Мергель 

лучний 

Те ж 50 СаСО3 з 

домішкам

и MgСО3 

- - самоподрібнен

а щільна 

порода - 

розмол 

Використовується 

при нестачі 

вапняного 

борошна. Містить 

велику кількість 

домішок.  

7 Торфотуф - 10-50 СаСО3 і 

органічні 

речовини 

- - без переробки Місцеве вапняне і 

органічне добриво 

8 Дефекат ТУ 18 

570-

74 

I клас 

II 

клас 

 

 

 

 

60 

 

40 

 

СаСО3 + 

Са(ОН)2 

- - відходи  

буряко-

цукрового 

вироб-ництва 

Містить в 

невеликих 

кількостях азот, 

фосфор, калій 

9 Цементний 

пил 

ТУ 

21-20-

33-78 

не 

менш

е 60 

СаSiО3, 

СаСО3, 

СаО 

- - відходи при  

виробництві 

цементу 

Для нейтралізації 

слабокислих 

ґрунтів, особливо з 

важким 

гранулометричнии

м складом 

10 Сланцева зола ТУ 

46-7-

71 

60 СаСО3 + 

MgСО3+ 

СаSiО3+ 

MgSiО3+ 

СаО + 

MgО + 

Са(ОН)2 

- - при 

спалюванні 

горючих 

сланців 

Для всіх культур, 

особливо для 

бавовника, 

картоплі, бобових, 

льону 

11 Шлаки 

сталеплавиль

ні 

ЧМТ

У 

11-37-

69 

СаSiО3+ 

MgSiО3+ 

СаО + 

MgО 

3

0 

- відходи при 

виплаві чавуну 

і сталі 

Ефективністю 

поступається 

вапняному 

борошну, так як 

містить в 

невеликих 

кількостях фосфор, 

сірку і 

мікроелементи. 

Бажано 

застосовувати 

поблизу джерела 

шлаків 
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Додаток 7 

Характеристика гіпсових добрив 

№
 в

ар
іа

н
ту

 

Н
аз

в
а 

д
о
б

р
и

в
а 

Д
Е

С
Т

, 
Т

У
 

Н
ей

тр
а 

л
із

у
ю

ч
а 

зд
ат

н
іс

ть
 

Х
ім

іч
н

и
й

 

ск
л
ад

 

Гранулометрич

ний склад, % 

(повний 

залишок на ситі 

з розміром) 

О
тр

и
м

ан
н

я 

О
со

б
л
и

в
о
ст

і 

за
ст

о
су

в
ан

н
я
 

0,25 2 

1,4,

7, 

10 

Гіпс 

сиромелен

ий 

Г 

МРТ

У 

(МС

Х) 2-

65 

Клас 

А 

Клас 

Б 

71-

73 
CaSO42H

2O 

20-

30 

без 

залишку 

помел 

природни

х покладів 

Використовуєт

ься для 

гіпсування 

солонцюватих 

ґрунтів. 

Вноситься під 

зяблеву оранку 

на 

солонцюватих 

ґрунтах 1-20т, 

на слабко-

солонцюватих 

4-5т/га. При 

внесен-ні 

малих доз 

гіпсу можна 

використовува

ти тукові 

сіялки. Під 

бобові 

культури, які 

потребують 

сірку 

вноситься гіпс 

під 

культивацію  

2-3 ц/га, а на 

посівах 1 року-

весною під 

боронування. 

2,5,

8 

Фосфогіпс 

Гф 

ТУ 6-

08-

207-

71 

70-

75 
CaSO42H

2O 

1%Р2О5 

  відходи 

від 

виробницт

ва 

фосфорни

х добрив 

3,6,

9 

Глиногіпс 

Ггл 

ТУ 6-

08-

207-

71 

60-

90 

CaSO4 

1-10% 

глини 

  само- 

подрібнен

а порода 

 



 

 
80 

Додаток 8 

Хімічні та фізичні властивості азотних добрив 

Назва 

добрива, 

умовні 

позначення 

ДЕС

Т, 

марк

а, 

сорт 

Хімічна 

формула 

(склад) 

Вміс

т 

д.р. 

(N), 

% 

Колір і 

будова 

Розчи

н-

ність у 

воді 

Гігроскопіч

на 

злежуваніст

ь 

Отримання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сульфат 

амонію 

(сірчанокисл

ий амоній) 

Nа 

ДЕС

Т 

9097-

74 

вищи

й 

сорт  

I 

сорт  

II 

сорт  

 

(NН4)2S

О4 

 

21,0 

 

20,8 

 

20,8 

Білі або 

слабозабарвл

ені кристали 

 

сильна слабка Нейтраліза-

ція сірчаної 

кислоти 

аміаком, 

який 

отримується 

при 

коксуванні 

вугілля або 

поглинання 

сірчаною 

кислотою 

газоподібног

о 

синтетичног

о аміаку 

2NН3+Н2SО4 

= (NН4)2SО4 

Сульфат 

амонію - 

натрію 

ТУ 6-

08-

192-

75 

(NН4)2S

О4 + Nа2 

SО4 

16 Жовті 

кристали 

 

сильна слабка Відходи при 

виробництві 

капролактам

у 

Хлористий 

амоній 

Nх 

ДЕС

Т 

2210-

51 

I 

сорт  

II 

сорт 

 

NН4 Сl 

 

25,0 

24,0 

Білі кристали 

з жовтуватим 

відтінком 

помір

на 

помірна Побічний 

продукт 

содового 

виробництва  

NН3+СО2+Н2

О+ NаСl= 

NН4 

Сl+NаНСО3  

Аміак 

безводний 

(рідкий 

аміак)  

Nба 

ДЕСТ 

6221-

75, 

Марка 

Б,  

вищий 

сорт  

I сорт 

 

NН3 

 

82,2 

82,0 

82,3 

Безбарвна 

рідина з 

різким 

характерним 

запахом 

- - Газоподіб-ний 
аміак 

отримується в 
результаті 
синтеза з 
азотно-

водородної 
суміші під 

тиском  
20атм і більше  

N2 + 3H2 =2NH3 
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Продовження додатку 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аміак 

водний 

(аміачна 

вода)  

Nва 

ДЕСТ 

9-77,  

I сорт  

II 

сорт 

 

NН4 

ОН 

 

20,5 

16,4 

Прозора 

адо 

жовтувата 

рідина  

- - Поглинання 

водою аміака 

Селітра 

натрієва 

(чилійська) 

Nс 

ДЕСТ 

828-

68,  

I сорт  

II 

сорт 

 

Nа 

NО3 

 

16,4 

16,3 

Безбарвні 

кристали з 

сіруватим 

або 

жовтуватим 

відтінком 

сильна незначна Отримують 

при 

виробництві 

азотної 

кислоти з 

аміаку 

шляхом 

лужної 

адсорбції 

окислів азоту  

  Na2CO3 +2HNO3 = 

=2NaNO3 

+CO2 +H2O  

Селітра 

кальцієва 

(норвезька) 

Nск 

ТУ 6-

03-

367-

74 

Са 

NО3 

3Н2О 

15-

17 

Білі 

кристали 

сильна дуже 

слабка 

Нейтралізація 

азотної 

кислоти 

крейдою 

(вапном) 

СаСO3 + 

2HNO3= 

=Ca(NO3)2 + 

CO2 + +H2O 

Аміачна 

селітра 

(нітрат 

амонію) 

Nаа 

ДЕСТ 

2-75 

(NН4) 

NО3 

34,0-

34,6 

Білі з 

жовтуватим 

відтінком 

кристали 

дуже сильна сильна Нейтралізація 

азотної 

кислоти 

аміаком  з 

послідовним 

випарюванням 

і грануляцієй  

NH3 + HNO3 = 

NH4NO3 

 

Сечовина 

(карбамід) 

Nм 

ДЕСТ 

2081-

75 

(NН2)2 

СО 

46,0 Білі 

кристали 

сильна слабка При високій 

температурі 

1800 і тиску 

200 атм з 

суміші аміака 

та 

вуглекислоти 

утворюється 

сечовина. 

Реакція  
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Продовження додатку 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       проходить в 

дві стадії. 

1стадія -

отримується 

карбонат 

амонію ,  

2 стадія - 

відщеплення 

води. Сумарна 

реакція: 

2NH3 + CO2= 

(NH2 )2CO+ 

H2O  

з 

послідуючою 

грануляцією 

Цианамід 

кальцію  

Nцк 

- Са 

СN2 

20-

22 

Чорний 

порошок 

розкладається дуже 

слабка 

Азот при 

високій 

температурі 

зв'язується з 

карбідом 

кальцію 

N2+ 

СаС2=СаС 

N2+С 

Для азотних добрив умовна одиниця (тук) - 20,5% N. 

Додаток 9 

Основні агрономічні властивості азотних добрив 

Назва добрива 

Форма 

сполуки 

азоту 

Взаємодія з ґрунтом Культури 
Спосіб 

внесення 

1 2 3 4 5 

Сульфат 

амонію 

(сірчанокислий 

амоній) 

Nа 

амонійна На ґрунтах, насиченими 
основами: 
ГВК=Ca + (NH4)2SO4 =  
 
ГВК                    +CaSO4 
 
На кислих ґрунтах 
відбувається підкислення 
ґрунтового розчину: 
 
ГВК               + (NH4)SO4 = 
ГВК             + H2SO4 

 

 
Для всіх культур 

(особливо 
ефективне під 
картоплю, рис) 

 

Основне 

удобрення 

під оранку NH4 

NH4 

H 

H 

NH4 

NH4 
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Продовження додатку 9 

1 2 3 4 5 

Сульфат 

амонію - 

натрію 

те ж Теж саме теж саме 

(особливо під 

цукрові буряки) 

Основне 

удобрення 

Хлористий 

амоній 

Nх 

те ж У ґрунтах, насиченими 

основами, не має підкислюючої 

дії:  

 

ГВК]Ca + 2NH4Cl = ГВК]              

+CaCl2 

 

 

Крім культур, 

чутливих до 

хлору (картопля, 

гречка, льон, 

овочі)  

Основне 

удобрення, 

бажано 

восени для 

вимивання 

хлору 

Аміак 

безводний 

(рідкий 

аміак)  

Nба 

аміачна При внесенні у грунт 

утворюється гідроокис амонію: 

ГВК  Н + NН3 = ГВК NН4,  

а потім відбувається 

нітрифікація аміака: 

2NН3 + 3О2 = 2НNО2 + 2Н2О  

НNО2 + О2 = 2НNО3 

 

Для всіх культур 

Основне 

удобрення, з 

обов'язковою 

заробкою на 

глибину 12-

15 см; 

підживлення 

для 

кукурудзи, 

цукрових 

буряків, 

соняшника, 

плодових 

культур 

Аміак 

водний 

(аміачна 

вода)  

Nва 

те ж Те ж Те ж 

 

Основне 

удобрення 

під 

культивацію 

або зяблеву 

оранку; 

підживлення 

технічних, 

просапних і 

овочевих 

культур 

Селітра 

натрієва 

(чилійська) 

Nс 

нітратна Натрій заміщає кальцій, аніон 

NО3 добре поглинається 

рослинами: 

ГВК = Са + 2NаNО3 = ГВК                  

+  СaNO3)2 

 

В кислих ґрунтах відбувається 

слабка нейтралізація 

кислотності  

Для всіх культур, 

особливо під 

цукрові буряки 

(натрій активізує 

відтік цукрів у 

коренеплоди) 

Під 

передпосівну 

культивацію 

і для 

підживлення 

Селітра 

кальцієва 

(норвезька) 

Nск 

те ж В кислих ґрунтах відбувається 

нейтралізація кислотності: 

ГВК  + Ca(NO3)2  = ГВК = Ca + 

2HNO3 

Для всіх культур  Під 

передпосівну 

культивацію 

NH4 

NH4 

Nа 

Nа 
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Продовження таблиці 9 

1 2 3 4 5 

Аміачна 

селітра 

(нітрат 

амонію) 

Nаа 

амонійна 

і 

нітратна 

У ґрунтах, насиченими 

основами, не відбувається 

підкислення: 

 ГВК = Ca + 2NH4NO3 = ГВК               

+ Ca(NO3)2 

 

В кислих ґрунтах відбувається 

тимчасове підкислення, яке 

зникає із використанням 

рослинами нітратного азоту: 

ГВК             + NH4NO3 = ГВК                

+ HNO3 

 

 

Для всіх культур Основне 

удобрення 

навесні; 

підживлення; 

 в рядки 

Сечовина 

(карбамід) 

Nм 

амідна Під впливом уробактерій 

перетворюється на вуглекислий 

амоній: 

(NН2)2СО+2Н2О=(NН4)2СО3ГВК        

= Ca + (NH4)2CO3 = ГВК             

+ CaCO3 

Частина амонію 

використовується рослинами, а 

частина поглинаєтьс я ґрунтом, 

де в процесі нітрифікації утво 

рюється азотна кислота. В 

кислих ґрунтах відбувається 

незначне підкислення, на 

насичених основами - 

утворюється  нейтральна сіль  

Са(NО3)2 

Для всіх культур Всі способи 

внесення із 

негайною 

заробкою в 

ґрунт 

Цианамід 

кальцію  

Nцк 

те ж У ґрунті ціанамід кальцію 

піддається гідролізу: 

СаСN2 + 2Н2О = Са(НСN2)2 + 

Са(ОН)2 

 

ГВК ]H   + Ca(NCN2)2 = ГВК ] 

Ca + H2CN2 

Вільний цианамід швидко 

переходить у сечовину: 

Н2СN2+ 2Н2О = (NН2)2СО 

Для всіх культур. 

Дуже курний, 

отруйний для 

рослин. 

Використовується 

головним чином 

під бавовник як 

дефоліант 

Основне 

удобрення 

під оранку, 

при внесенні 

навесні за 10 

днів до 

посіву. 

 

NH4 

NH4 

H 

Ca Ca 

NH4 

NH4 

NH4 
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Додаток 10 

Хімічні та фізичні властивості фосфорних добрив 

Назва 

добрива, 

умовні 

позначення 

ДЕСТ

, 

марка

, сорт 

Хімічна формула 

(склад) 

Вміст

, % 

Р2О5 

Колір і 

будова 

Коефіцієнт

и переводу 

на ст. туки 

Отримання 

1 2 3 4 5 6 7 

Суперфосфат 

простий 

порошковидн

ий 

Рс 

ТУ 6-

08-

277-

73  

I сорт  

II 

сорт  

Са(Н2РО4)2×2Н2О+

Са SО4 

Н3РО4 до 5%· 

 

 

20,0 

19,0 

білий 

або 

сірий 

порошо

к 

 

 

1,07 

1,02 

Тонкоподрібне

на фосфатна 

сировуина 

розкладається 

сірчаною 

кислотою за 

схемою: 

Са3(РО4)2+Н2S

О4 = 

Са(Н2РО4)2 + 

2СаSО4 

Суперфосфат 

простий 

гранульовани

й 

Рсг  

ДЕСТ 

5956-

73 

 I 

сорт  

II 

сорт 

Са(Н2РО4)2· 

2Н2О+Са SО4 

Н3РО4 1-2,5%· 

 

20,5 

19,5 

 

те ж 

 

 

1,1 

1,04 

Те ж з 

послідуючою 

грануляцією 

Суперфосфат 

подвійний 

гранульовани

й 

Рсд 

ДЕСТ 

16306

-75 

марка 

А 

I сорт  

II 

сорт 

марка 

Б 

I сорт  

II 

сорт 

Са(Н2РО4)2· 

2Н2О+Са SО4 

Н3РО4 2,5-5%· 

 

 

49 

47 

 

44 

42 

сірий 

або 

темно-

сірий 

порошо

к 

 

 

2,6 

2,5 

Технологія 

виробництва 

включає дві 

стадії:   

1) обробка 

апатиту 

підвищеною 

кількістю 

сірчаної 

кислоти - 

отримання 

фосфорної 

кислоти; 2) 

нову порцію 

апатиту 

обробляють 

фосфорною 

кислотою, 

потім 

гранулюють 
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Продовження додатку 10 

1 2 3 4 5 6 7 

Преципітат  

Пn 

ДЕСТ 

5716-

74 

I сорт 

II сорт 

СаНРО4· 2Н2О  

37,5 

35,0 

 

білий 

порошок 

 

2,0 

1,88 

Перша стадія 

виробництва 

аналогічна 

подвійному 

суперфосфату; 

друга - 

фосфорну 

кислоту 

нейтралізують 

вапняним 

молоком: 

Н3РО4 + 

Са(ОН)2 = 

СаНРО4 · 2Н2О 

Томасшлак 

Рш 

- 4СаО · Р2О5  

(Са4Р2О9) 

8-20 темно-

сірий 

або 

чорний 

порошок 

0,42-1,1 Відходи 

металургій-ної 

промисловос-ті 

при переробці 

залізних руд, 

багатих 

фосфором, який 

зв'язується з 

вапном, в 

результаті чого 

утворюється 

тетракальцієвий 

фосфат 

Мартенівський 

фосфатшлак 

ТУ 

14-

1147-

71 

 

Те ж 

 

8-12 

темно-

сірий 

порошок 

0,42-0,65 Відходи 

виробництві 

сталі. Більш 

бідний 

фосфором, ніж 

томасшлак. 

Обезфторений 

фосфат 

Роф 

ДЕСТ 

10516-

80 

Са3(РО4)2+ 4СаО · 

Р2О5· СаSіО3 

34-36 світло-

сірий 

порошок 

1,8-1,9 Розкладання 

апатиту при 

температурі 

1450-15500 (без 

сірчаної 

кислоти) з 

добавлянням 

вапна або 

кремнію в 

присутності 

водяного пару. 

При цьому 

руйнується 

кристалічна  
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Продовження додатку 10 

1 2 3 4 5 6 7 

      решітка, фтор 

видаляється, а 

фосфор 

переходить у 

більш доступну 

для рослин 

форму. 

Фосфоритне 

борошно 

ДЕСТ 

5716-

74 

вищий 

сорт 

I сорт  

II сорт  

III 

сорт 

Са3(РО4)2·  СаСО3  

 

30,0 

25,0 

22,0 

19,0 

темно-

сірий 

або 

бурий 

порошок 

 

 

1,6 

1,3 

1,2 

1,0 

Розмелення 

природних 

фосфатів до 

стану тонкого 

борошна 

Для фосфорних добрив умовна одиниця (тук) - 18,7% Р2О5. 

Додаток 11 

Основні агрономічні властивості фосфорних добрив 

Назва добрива 
Форма 

сполуки  

Дія на 

ґрунт 

Для яких 

ґрунтів 

Взаємодія з 

ґрунтом 

Культур

и 

Спосіб 

внесен-

ня 

1 2 3 4 5 6 7 

Суперфосфат 
простий 
порошковидн
ий 
Рс 

водорозчин
на 

дуже 
слабке 

підкислен
ня 

Для всіх 
ґрунтів. 
На кислих 
ґрунтах 
діє краще 
за мови 
вапнуван
ня 

У ґрунтах, 
насиченими 
основамии, 
суперфосфат 
перетворюєть
ся в менш 
доступні 
фосфати 
кальцію:  
Са(Н2РО4)2 + 
Са(НСО3)2 = 
2СаНРО4 + 
2Н2О+2СО 2 

В кислих 
ґрунтах може 
утворювати 
важкорозчинн
і фосфати 
алюмінію і 
заліза: 
Са(Н2РО4)2 + 
Al(OН)3 = 
2AlРО4 + 
Ca(OН)2 + 
4Н2О 

 

Для всіх 

культур 

(особлив

о 

ефектив

не під 

картопл

ю, рис) 

 

Основне 

удобрен

ня під 

оранку 
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Продовження додатку 11 

1 2 3 4 5 6 7 

Суперфосфа

т простий 

гранульован

ий 

Рсг  

те ж те ж те ж Те ж, але 

менше 

зв'язується 

ґрунтом 

те ж  Всі 

способи 

внесення, 

особливо 

рядкове і 

локальне. 

Суперфосфа

т подвійний 

гранульован

ий 

Рсд 

те ж те ж Для всіх 

ґрунтів 

Теж Для всіх 

культур. 

Менш 

ефективн

ий при 

удобренн

і бобових 

культур 

за 

відсутнос

ті гіпсу 

Переваж

но для 

рядковог

о 

внесення 

і 

локально

- 

стрічково

го до 

посіву 

Преципітат  

Пn 

цитратно-

розчинна (в 

аміачному 

розчині 

лимоннокисло

го амонію) 

зменшує 

кислотніс

ть 

на всіх 

ґрунтах, 

але 

ефективні

ше на 

кислих 

В кислих 

ґрунтах 

піддається 

меншій 

ретроградаці

ї, ніж 

суперфосфат 

 

Для всіх 

культур 

Основне 

удобренн

я під 

оранку 

Томасшлак 

Рш 

лимоннорозчи

нна (в 2% 

розчині 

лимонної 

кислоти) 

те ж Для 
кислих 
ґрунтів. 
Добре діє 
на 
насичених 
основами 
ґрунтах 

В грунті 
розкладаєтьс
я на 
трикальцієви
й фосфат і 
вапно; 
Сa3(PO4)2 · 
CaO + 2H2O= 
=Ca3(PO4)2 · 
H2O + 
Ca(OH)2 
Гідроксид і 
оксид 
кальцію 
зменшують 
кислотність 
ґрунту 

Те ж 

 

Основне 

удобренн

я під 

оранку 

на 

кислих 

ґрунтах 

Мартенівсь

кий 

фосфатшлак 

те ж те ж те ж Те ж, шлаки 
із низьким 
вмістом 
фосфору 
можуть 
застосовуват
ись як 
вапняне 
добриво 

Теж Теж 
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Продовження додатку 11 

1 2 3 4 5 6 7 

Обезфторе

ний 

фосфат 

Роф 

те ж зменшує 

кислотні

сть 

те ж Діє на грунт аналогічно 

томасшлаку 

Теж Те

ж 

Фосфоритн

е борошно 

важкорозчи

нна 

те ж в 

основном

у на 

кислих 

ґрунтах.  

На інших 

поєднуват

и з 

органічни

ми, 

фізіологіч

но 

кислими 

азотними 

та 

калійними 

добривам

и 

Під дією кислотності в 

грунті розкладається до 

двозаміщеного, а потім 

до однозаміщеного 

фосфату кальція; 

Ca3(PO4)2+2H2CO3=2Ca

HPO4+ Ca(HCO3)2 

 

ГВК              +  

 

CaCO3(PO4)2 = ГВК = 

Ca + 2CaHPO4 

На 

кислих 

грунтах 

для всіх 

культур. 

На 

грунтах  

нейтраль

них і 

слабокис

лих 

для 

бобових, 

гречки, 

гірчиці, 

під озиме 

жито, 

дінник, 

коноплі  

Те

ж 

 

H 

H 
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Додаток 12 

Хімічні та фізичні властивості калійних добрив 

Назва добрива, 

умовні 

позначення 

ДЕСТ, 

марка, 

сорт 

Хімічна 

формула 

(склад) 

Вміст, 

К2О, % 

Колір і 

будова 

Гігроскопіч

ність і 

злежуваніс

ть 

Коефіці

єнти 

перевод

у на ст. 

туки 

Отриман-

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Хлористий 

калій 

Кх 

ДЕСТ 

4568-

74  

I сорт  

II сорт  

КСl  

 

60,0 

57,5 

білі або 

рожеві 

кристали 

Мало 

гігроскопіч

не, 

злежуєтьмс

я 

12 Галургічн

ий спосіб 

включає 

механічн

у обробку 

сильвініт

у, 

карналіту 

(розмол); 

хімічна 

обробка – 

відокремл

ення KCl 

від NaCl 

базується 

на різній 

їх 

розчинно

сті. 

Флотацій

ний 

спосіб 

бвзується 

на 

відділенні 

в 

тонкомол

отому 

сильвініті 

зерен KCl 

від NaCl 

реагентом 

аміном. 

При 

першому 

способі 

отримуют

ь білий, а 

при 

другому – 

рожевий 

хлористи

й калій. 
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Продовження додатку 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40 % калійна 

сіль 

ТУ 6-

12-16-

71 

КСl + 

NaCl 

40 червонуват

і, сірі з 

рожевим 

кристали 

Те ж 0,96 Механічн

а суміш 

хлористог

о калію з 

сильвініт

ом 

Хлоркалій-

електроліт 

Кхе 

ТУ48-

10-40-

76 

марка 

А 

марка 

Б 

КСl · 

MgCl2 · 

6Н2О 

 

 

45,5 

31,6 

сірі 

кристали 

Підвищена 

гігроскопіч

ність, дуже 

злежується 

- 

- 

1,10 

0,76 

Відходи 

при 

переробці 

карналіту 

на магній  

Сульфат калію 

Кск 

ТУ 6-

12-45-

73 

I сорт 

II сорт 

 

K2SO4 

 

 

50,0 

46,0 

білі 

кристали з 

жовтувати

м 

відтінком 

Гігроскопіч

не, не 

злежується 

 

 

1,21 

1,11 

Розклада

ння 

хлористог

о калію 

сірчаною 

кислотою 

або 

перекрист

алізація 

сирих 

лангбеніт

ових руд 

Калімагнезія 

(сульфат 

калію-магнію) 

Км 

ТУ 6-

12-77-

74 

K2SO4 ·  

Mg SO4 

29 сірувато-

рожеві 

кристали 

Мало 

гігроскопіч

не, не 

злежуєтьмс

я 

0,69 Перекрис

талізація 

сирих 

амонійни

х солей 

(шеніту) 

або 

вилугову

вання 

хлористог

о натрію 

Калімаг 

(калійно-

магнієвий 

концентрат) 

Кмк 

ТУ 46-

12-44-

73 

K2SO4 ·  

Mg SO4 

СаSO4 і 

NaCl 

18,5 Те ж Те ж 0,45 те ж 

Каїніт 

Кн 

ТУ 6-

12-23-

70 

KCl · Mg 

SO4· 

3Н2О 

10 сірувато-

бурі 

кристали 

Мало 

гігроскопіч

не, слабо 

злежується 

0,24 Розмелен

ня 

лангбініт

ової руди 
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Продовження додатку 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сильвініт 

Кс 

ТУ 6-

12-25-

69 

KCl · 

NaCl 

12-15 рожево-

бурі 

кристали 

Те ж 1,6 Розмелен

ня 

сильвініт

ової руди 

Карналіт 

Крл 

- KCl · Mg 

Cl2 · 6Н2О 

  Дуже 

гігроскопіч

не, сильно 

злежується 

0,29 Розмелен

ня 

лангбініт

ової руди 

Поташ 

(вуглекислий 

калій) Кв 

ДЕСТ 

1069-

63 

К2СО3 52-55 сірі 

кристали 

Гігроскопіч

не, 

злежується 

1,25-

1,32 

Відходи 

алюмінієв

ого 

виробниц

тва з 

нефіліну 

Цементний пил МРТУ 

21-2-63 

K2SO4 з 

домішкам

и 

силікатів 

і 

карбонаті

в 

10-15 сіре 

тонкопилу

вате 

Те ж 0,24-

0,36 

Відходи 

цементни

х заводів 

Для калійних добрив умовна одиниця (тук) - 41,6 % К2О. 
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Додаток 13 

 

Основні агрономічні властивості калійних добрив 

Назва 

добрива 

Форма 

калію 

Вміст 

хлору 

на 1 кг - 

К2О в 

добриві 

Для яких 

ґрунтів 

Взаємодія з  

ґрунтом 
Культура 

Спосіб 

внесення 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Хлорист

ий калій 

Кх 

хлоридна 0,9-1,0 Для всіх 

типів, 

особливо 

ефективний 

на піщаних, 

супіщаних, 

дерново-

підзолисти

х, торфово-

болотних 

та 

заплавних 

ґрунтах  

У ґрунтах, 

насиченими 

основами, 

відбувається 

підкислення 

ґрунтового 

розчину: 

ГВК                 + 

3KCl = ГВК – 3K 

+ HCl + CaCl2 

При гідролізі 

хлористого калію 

відбувається 

додаткове 

підкислення за 

рахунок соляної 

кислоти. На 

кислих ґрунтах 

вапнування є 

заходом 

підвищення 

ефективності 

калійних добрив 

Для всіх 

культур, 

особливо 

вибагливих 

до 

калію(соня

шник, 

цукрові 

буряки, 

плодові, 

силосні). 

Крім 

чутливих 

до хлору 

(картопля, 

овочі, 

гречка, 

льон, 

цитрусові, 

тютюн) 

 

Основне 

удобренн

я і 

підживле

ння для 

технічни

х і 

просапни

х 

кушльту

р 

40 % 

калійна 

сіль 

те ж 1,35-

1,92 

те ж Те ж Для 

культур, 

мало 

чутливих 

до хлору і 

потребуюч

их натрій 

(цукрові та 

кормові 

буряки) 

Основне 

удобренн

я, краще 

восени 

під 

зяблеву 

оранку 

разом з 

азотно-

фосфорн

ими 

 

Ca 

H 
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Продовження додатку 13 

1 2 3 4 5 6 7 

Хлоркалі

й-

електрол

іт 

Кхе 

те ж - те ж У легких ґрунтах у 

значній мірі 

проявляється 

підкислююча дії  

 

Для 

культур, 

мало 

чутливих 

до хлору  

Основне 

удобренн

я, бажано 

восени з 

глибоко

ю 

заробкою 

для 

вимиван

ня хлору 

Сульфат 

калію 

Кск 

сульфатн

а 

0,02-

0,03 

на всіх 

ґрунтах 

В кислих ґрунтах 

підвищується 

кислотність. На 

ґрунти, насичені 

основами, не має 

негативної дії. 

Для 

культур, 

чутливих 

до хлору 

Основне 

удобренн

я 

Калімагн

езія і 

калімаг 

те ж 0,08-0,1 на всіх 

ґрунтах, 

але 

ефективніш

а на легких 

Те ж Для 

культур, 

особливо 

чутливих 

до хлору і 

потребуюч

их магій 

(бобові, 

картопля, 

трави) 

Те ж 

Каїніт  

Кн 

хлоридна 

і 

сульфатн

а 

2,0-2,5 на 

насичених 

основами 

ґрунтах, на 

кислих 

проводять 

вапнування 

Те ж Те ж Під  

оранку з 

глибоко

ю 

заробкою 

під 

цукровий 

буряк, 

можна 

під 

передпос

івну 

культива

цію 
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Продовження додатку 13 

1 2 3 4 5 6 7 

Сильвіні

т 

Кс 

хлоридна 4,0-5,2 на ґрунтах, 

багатих 

кальцієм і 

гумусом, на 

кислих - з 

обов'язкови

м 

вапнування

м  

Дуже підкислює Для 

цукрових 

буряків ті 

інших 

коренеплод

ів 

Те ж 

Карналіт 

Крл 

те ж 3,0-3,3 те ж Те ж Те ж Основне 

удобренн

я під 

оранку 

Поташ 

(вуглеки

слий 

калій) Кв 

вугнлекис

ла 

- Для кислих 

дерново-

підзолисти

х ґрунтів 

Дуже підлужнює 

 

Для 

чутливих 

до хлору 

культур 

Основне 

удобренн

я  

Цементн

ий пил 

сульфатн

а 

- для кислих 

ґрунтів з 

легким 

грануломет

ричниим 

складом 

Слабка 

нейтралізуюча дія 

на реакцію ґрунту 

Для 

боборих і 

чутливих 

до хлору 

культур 

Основне 

удобренн

я під 

оранку 
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Навчально-методичне видання 
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