
Одним з основних факторів покращення ро-
дючості та регуляції гумусного стану ґрунтів є 
застосування органічних добрив у будь-якій фор-
мі. Безперечно, найкращим з них є гній. Проте 
скрутний економічний стан, зменшення поголів’я 
худоби, зношеність машино-тракторного парку 
зумовило значне скорочення доз внесення та 
площ, удобрених органікою. За даними Держком-
стату України в минулому році внесення гною 
скоротилося до 0,7 тонн на гектар сівозмінної 
площі по Україні. 

У зв’язку з цим виникає потреба у викорис-
танні інших органічних добрив, які були б не 
менш ефективними за гній та не вимагали знач-
них матеріально-технічних витрат. Суттєве по-
повнення запасів органіки забезпечується у випад-
ку застосування в якості органічних добрив     
сидератів. 

Сидеральні або зелені добрива – це свіжа рос-
линна маса, що приорюється в ґрунт для збага-
чення його органічною речовиною та поживними 
речовинами, які необхідні для живлення рослин. 

Зелене добриво – важливе джерело гумусу й 
азоту в ґрунті. При заорюванні зеленої маси си-
дератів при урожаї 35-40 т/га в ґрунт потрапляє 
150-200 кг азоту, що рівноцінно 30-40 т/га гною 
[2]. Коефіцієнт використання азоту з них у 1-й 
рік вдвічі більший, ніж із гною. У зеленій масі 
сидератів міститься стільки азоту, як і в гної, але 
менше фосфору та калію (вміст у гної N – 0,50 %, 
РІО3 – 0,25 %, К2О – 0,60 %). Тому, заорюючи 
сидерати, потрібно одночасно вносити в ґрунт і 
фосфорно-калійні добрива [1]. 

Зона Полісся характеризується помірно кон-
тинентальним кліматом, вона є вологою з серед-

ньою забезпеченістю теплом. У даній зоні, в ос-
новному, розповсюджені дерново-підзолисті ґрун-
ти, які мають глинисто-піщаний гранулометрич-
ний склад. На даних ґрунтах у сівозмінах доціль-
но вирощувати сидеральні культури. Тут добре 
поєднуються різноманітні форми зеленого добри-
ва у вигляді підсівних, пожнивних і озимих про-
міжних культур. Підсівні: багаторічний люпин, 
буркун, серадела, райграс; озимі: жито, ріпак, 
суріпиця; пожнивні: всі хрестоцвіті, фацелія,    
вузьколистий люпин, вика, пелюшка. Чисті пари 
заміняють у поліській зоні на сидеральні. 

Зона Лісостепу напівволога, частково волога 
(західна частина), середньо забезпечена теплом. 
Переважають сірі лісові ґрунти, різні види чорно-
земів (вилуговані, опідзолені, реградовані, типо-
ві) суглинкового гранулометричного складу. 
Особливість цієї зони – нестійкість зволоження. 
Вологі роки чергуються з посушливими, тому до 
розміщення сидератів у сівозмінах, особливо під-
сівних, потребує творчого підходу. Основні захо-
ди боротьби із посухою снігозатримання і посад-
ка полезахисних лісосмуг. Достатня кількість 
тепла і опадів, особливо у західній частині, доз-
воляє широко застосовувати проміжні культури 
на сидерацію і зелений корм. Сидерати високое-
фективні на ґрунтах, які слабо забезпечені орга-
нічною речовиною, і на полях, віддалених від 
ферм [2]. 

У зоні Степу переважають чорноземи звичай-
ні та південні темно-каштанові ґрунти, суглинко-
ві і глинисті. Клімат напівсухий і сухий, зміню-
ється у напрямку із заходу на схід. Зона вище 
середнього забезпечена теплом. Зволоженість 
ґрунтів і повітря знижується із півночі до півдня і 
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на півдні стає недостатньою. У багатьох районах 
можна розміщувати всі посіви зеленого добрива: 
озимі, поукісні, підсівні та пожнивні. Замість 
чистих парів при зрошенні необхідно застосову-
вати сидеральні. Сприятливий тепловий режим у 
поєднанні із зрошенням може стати умовою 
отримання високих урожаїв проміжних культур 
на сидеральне добриво і корм. 

Як сидеральні культури у степовій зоні пере-
важно вирощують озимі: жито, пшениця, ріпак; 
пожнивні: хрестоцвітні культури, бобово-злакові 
суміші. Чисті пари заміняють кулісно-
комбінованованими, частково-сидеральними, при 
зрошенні – сидеральними [2]. 

Культури, які вирощують на зелене добриво, 
по-різному впливають на накопичення гумусу. 
Це залежить від біологічних особливостей самої 
культури того, що використовується на добриво 
лише наземна маса сидерату, заорюється вона на 
полі вирощування з кореневою системою, або у 
ґрунт заробляють тільки пожнивно-кореневі за-
лишки. Накопичення гумусу залежить і від стро-
ку заорювання сидерату [5]. 

Кращими попередниками для озимої пшениці 
у західному Лісостепу України є багаторічні бо-
бові трави. Це основний чинник біологізації зем-
леробства при інтенсивних технологіях. 

Дослідженнями В.В. Лихочвора встановлено, 
що основою біологізації технології вирощування 
озимої пшениці є розміщення її після конюшини. 
Вперше вивчено вплив заорювання зеленої маси 
другого укосу конюшини на формування елемен-
тів структури, урожайність та якість зерна за різ-
них фонів удобрення озимої пшениці в Миронів-
ському інституті пшениць. 

Розміщення пшениці після найкращого попе-
редника – конюшини з приорюванням зеленої 
маси другого укосу та при внесенні N30Р30К30 
забезпечило врожайність 60,1 ц/га, тоді як після 
гороху, картоплі, кукурудзи не досягнуто такого 
рівня врожаю навіть при внесенні N120Р120К120. 
Тобто, конюшина з приорюванням зеленої маси 
другого укосу за впливом на продуктивність ози-
мої пшениці рівноцінна внесенню мінеральних 
добрив у дозі N90Р90К90. Приріст урожаю від при-
орювання другого укосу в середньому становить 
2,8-3,5 ц/га порівняно з конюшиною без приорю-
вання зеленої маси і 9,0-18,7 ц/га порівняно з 
іншими попередниками. Отже, розміщення ози-
мої пшениці після конюшини з приорюванням 
другого укосу є основою біологізації технології її 
вирощування і розробки ресурсоощадної моделі 
для умов західного Лісостепу України. 

Із збільшенням норм добрив зменшується 
вплив конюшини. При підвищенні фону з 
N30Р30К30 до N120РІ20КІ20 приріст зерна від при-
орювання зеленої маси знижується від 4,2-5,9 ц/га 
до 1,3-1,1 ц/га по відношенню до конюшини, яку 
збирали на один і два укоси. 

Поєднання кращого попередника і оптималь-
ної дози добрив є найголовнішим чинником ре-

сурсозберігаючої технології. Після конюшини є 
реальна можливість зменшити норму мінераль-
них добрив у 1,5-2 рази (з N120P120K120 до               
N60-90P60-90K60-90) порівняно з іншими попередни-
ками. 

Виходячи з багаторічних спостережень, вва-
жається, що сидерати краще загортати в ґрунт 
пізно восени, коли мікробіологічні процеси в 
ньому майже припиняються. 

Як правило, до кінця жовтня запаси ґрунтової 
вологи (навіть в Лісостепу) повністю відновлю-
ються в межах 180 мм і сидеральна маса потрап-
ляє у вологе середовище з пониженою темпера-
турою, яка продовжує знижуватися. За таких 
умов сидеральна маса розкладається дуже повіль-
но, отже поживні речовини не вимиваються у 
нижні шари ґрунту, їх втрати від вимивання, як і 
втрати газоподібного азоту, є мінімальними. На-
весні за підвищення температури ґрунту почина-
ється розклад рослин-сидератів, виділення знач-
ної кількості вуглекислого газу, що сприяє ґрун-
товому і повітряному живленню рослин [3]. 

Заорана пізно восени зелена маса пожнивної 
бобової культури (150-200 ц) за дією рівноцінна 
внесенню 20 тонн гною на 1 гектар, однорічний 
люпин дає 80-160 ц/га кореневих і пожнивних 
залишків з коефіцієнтом гуміфікації 0,15-0,25, 
ріпак при використанні на зелене добриво зали-
шає в ґрунті 1,0-1,5 т/га рослинних залишків або 
більше 200 кг/га гумусу (коефіцієнт гуміфікації 
0,15-0,20). Після заорювання зеленої маси покра-
щується повітряний та водний режими ґрунту. 

Для післяжнивного посіву, незалежно від   
його призначення, придатні тільки рослини, які 
характеризуються перш за все скоростиглістю. 
Найбільш скоростиглі та невимогливі до тепла 
рослини із родини капустяних, найкращі з них – 
яра та озима свиріпа, гірчиця біла, редька олійна, 
ярий та озимий ріпак. При заорюванні післяжнив-
ної гірчиці разом із соломою поступає в ґрунт до 
150 кг азоту на гектар. 

Зелена маса, а також коренева система рослин 
проміжних культур характеризуються вузьким 
співвідношенням вуглецю до азоту, що не пере-
вищує 10:1 для надземної маси і 17-20:1 – для 
коренів. При використанні  в якості добрива, піс-
ляжнивні культури сприяють зниженню співвід-
ношення вуглецю до азоту в усій масі рослинних 
решток, які потрапили у ґрунт. Тому доцільним є 
заорювання соломи разом із післяжнивною куль-
турою. 

Останнім часом заслуговують на увагу рекомен-
дації щодо комбінації та сумісного використання 
соломи і різних видів зеленого добрива. Внесення 
соломи разом із зеленим добривом сприяє активі-
зації біологічних процесів у ґрунті, покращує за-
безпеченість доступними формами азоту, створює 
кращі умови для формування врожаю. 

Збагачення ґрунту органічною речовиною за 
рахунок післяжнивного сидерату та соломи під-
вищувало його біологічну активність, деякі про-
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міжні культури впливають і на агрофітоценоз 
сівозміни [5]. 

Продуктивність сільськогосподарських куль-
тур знаходиться в прямій залежності від родючос-
ті ґрунту, необхідною складовою якої є рівень 
забезпеченості органікою, що містить майже весь 
запас азоту, значну кількість фосфору і сірки, 
невелику кількість калію, кальцію, магнію та 
інших поживних речовин та є важливим джере-
лом елементів живлення для рослин. 

У результаті життєдіяльності ґрунтових мік-
роорганізмів утворюється найважливіша складо-
ва органічної речовини ґрунту – гумус. 

Бобові сидерати багаті на білки. Маючи вузь-
ке співвідношення С:N, швидко розкладаються, 
тому їх заорюють незадовго до посіву удобрюва-
ної культури. Найкраще заорювати сидерати то-
ді, коли рослини задерев’яніли або пошкоджені 
морозом [4]. 

Сидерати, заорані в ґрунт, підвищують вміст 
гумусу і рухомість алюмінію, буферність ґрунтів, 
збільшують водостійкість структурних часток 
ґрунту, капілярну вологоємність та ємність каті-
онного обміну. Особливо важливого значення 
набуває зелене добриво на полях, віддалених від 
ферм та за нестачі гною на низькородючих ґрун-
тах. Посіви сидератів пригнічують сходи, ріст і 
розвиток бур’янів, поліпшують фітосанітарний 
стан ґрунту. 

Сидерація змінює якісний склад гумусу. Під 
впливом люпину збільшується вміст гумінових 
кислот у порівнянні з фоном без органічних доб-
рив [5]. 

Зелена маса люпину містить: N – 0,45 %, Р2О5 
– 0,10 %, К2О – 0,17 %, що при урожаї 40 т/га 
зеленої маси рівноцінно, азоту – 180 кг/га, фос-
фору – 40 кг/га, калію – 68 кг/га. Всього в ґрунт 
поступає поживних речовин з урожаєм люпину 
288 кг/га. 

На малородючих ґрунтах для підвищення вро-
жайності люпину необхідно вносити фосфорно-
калійні добрива під оранку в дозі 30-40 кг/га по-
живних речовин. Це позитивно впливає також і 
на врожай наступної культури. Найкращими фор-
мами добрив вважають такі: з фосфорних – фос-
форитне борошно, з калійних – каїніт, з місцевих 
калійних – попіл. Люпин добре засвоює фосфор з 
важкодоступних сполук, що позитивно впливає 
на фосфатний режим ґрунту. 

Готувати ґрунт і висівати люпин слід якомога 
раніше, щоб подовжити період вегетації рослин. 
Такі посіви можуть нагромаджувати до 15-25 т/га 
зеленої маси, яка за ефективністю наближається 
до внесення 15-30 т/га і більше гною, особливо 
коли перед сівбою в ґрунт було внесено фосфор-
но-калійні добрива. 

Перед сівбою на зелене добриво насіння лю-
пину обробляють нітрагіном, особливо коли на 
даному полі його сіють уперше. Це зумовлює 
кращий розвиток бульбочкових бактерій, за до-
помогою яких відбувається фіксація атмосферно-
го азоту. 

Заорюють люпин у фазі формування бобів (у 
цей час в ньому максимальний вміст азоту) на 
піщаних ґрунтах не пізніше, ніж за 15 діб до сів-
би озимих, на більш зв’язаних ще раніше – за 20-
25 діб. 

Зелену масу інших культур рекомендують ско-
шувати у період бутонізації до початку цвітіння, 
коли в ній міститься найбільша кількість азоту. 

Бобові сидерати багаті на білки. Маючи вузь-
ке співвідношення C:N, швидко розкладаються, 
тому їх заорюють незадовго до посіву удобрюва-
ної культури. Глибина заорювання сидератів іс-
тотно впливає на врожай і нагромадження гуму-
су. За неглибокого загортання сидерати підвищу-
ють врожай і незначною мірою впливають на 
накопичення гумусу в ґрунті, а за глибокого загор-
тання, навпаки, що особливо важливо для легких 
ґрунтів [4]. 

Для кращого заорювання зеленої маси перед 
корпусом плугу встановлюють стеблонагиначі. 
Заорюють на глибину 12-14 см, після чого поле 
прикочують важкими котками і боронують [1]. 

Зелена маса буркуну містить: N – 0,77 %, P2O5 
– 0,05 %, K2O – 0,19 %, що при врожаї зеленої 
маси буркуну 40 т/га рівноцінно азоту –                 
308 кг/га, фосфору – 20 кг/га, калію – 76 кг/га. 
Всього з урожаєм буркуну в ґрунт потрапляє 404-
 кг/га поживних речовин NPK. 

У якості сидеральних культур слід використо-
вувати люпин, буркун, жито, пшеницю, горох, 
редьку олійну, гірчицю білу, вику, суріпицю, 
ярий та озимий ріпак. Добирати треба ті культу-
ри, від яких можна отримати певний результат. 
Наприклад, якщо ґрунт необхідно збагатити азо-
том, фосфором, калієм та органічними речовина-
ми, слід посіяти бобові культури – вику, люпин, 
люцерну, конюшину. 

Збереження родючості ґрунтів шляхом виро-
щування бобових на зелені добрива – надзвичай-
но важлива технологія органічного землеробства. 
Оскільки використання синтетичних сполук азо-
ту при цьому заборонено. Джерелом забезпечен-
ня рослин цим елементом живлення окрім виро-
щування бобових культур на зелене добриво мо-
же бути сирий гній, компости. 

Відразу після сходів сидерати починають 
“працювати” на родючість ґрунту. Сонце на по-
лях, зайнятих ними, не пересушує верхній шар 
ґрунту, не вбиває мікрофлору, а лише сприяє фо-
тосинтезу. 

Переваги зеленого добрива полягають ще й у 
тому, що при заорюванні зеленої маси посилю-
ється активність великої групи сапрофітних ґрун-
тових мікроорганізмів, які є антагоністами бага-
тьох збудників хвороб, а також зниження чисель-
ності шкідників та боротьбі з бур’янами за раху-
нок затінення їх сидеральною культурою антаго-
ністичної дії [3]. 

Навіть за використання повторних посівів на 
зелений корм 50-60 %, їхньої маси (70-100 ц/га – 
коренева система і пожнивні рештки) залиша-
ються, як добрива, а за випасання навіть більше. 
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Це забезпечує значну прибавку врожаю наступ-
ної культури. 

Під час заорювання сидератів рекомендується 
внести фосфорні і калійні добрива з розрахунку 
40-60 д.р. на гектар, а при вирощуванні культур, 
збіднених на азот – ще й і азотні. Останні необ-
хідно застосовувати у південній зоні України, на 
ґрунтах якої цей елемент живлення знаходиться у 
першому мінімумі. 

Широке застосування зеленого добрива сприяє 
відтворенню родючості ґрунтів, підвищенню вро-
жайності сільськогосподарських культур. Прибавка 

врожаю від сидерації може складати: пшениці         
1,7-4,3 ц/га, картоплі 50-90 ц/га, цукрового буряку 
50-140 ц/га, зеленої маси кукурудзи 70-130 ц/г,      
зерна кукурудзи 9-13 ц/га, гречки 6-10 ц/га [2]. 

Застосування сидератів у сівозмінах стиму-
лює збільшення чисельності ґрунтових організ-
мів, збагачує їх кількісний і якісний склад, спри-
яє підвищенню біологічної активності ґрунту. У 
результаті покращується родючість ґрунту і під-
вищується продуктивність сільськогосподарсь-
ких культур. 
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