
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

Залежно від технологій вирощування сільськогосподарських культур розрізняють основне внесення добрив (удобрення ґрунту)
і підживлення (удобрення рослин).
Основне внесення добрив стосується, головним чином, таких поживних речовин, як фосфор і калій, в той час, як підживлюють,
в першу чергу, азотом.

 Ґрунт
 Основні поживні речовини фосфор і калій

В одному гектарі верхнього шару (30 см) ґрунту з середнім вмістом поживних речовин міститься від 5.000 до 7.000 кг фосфору
та від 50.000 до 90.000 кг калію.
У ґрунті ці поживні речовини зв’язані, майже нерухомі та не вимиваються.
Певна кількість поживних речовин розщеплюється мікроорганізмами у доступну форму, яку можуть засвоїти рослини.
Цей процес називають мінералізація.
Таким чином, при нормальному співвідношенні поживних речовин і мікроорганізмів у ґрунті протягом року мінералізується в
середньому

 від 50 до 80 кг фосфору,
 від 400 до 600 кг калію.

У зв’язку з тим, що мінералізація процес безперервний, головним завданням добрив є повернення ґрунту тих поживних
речовин, які виносяться під час збирання врожаю.
Якщо після збирання врожаю на полі залишається солома, потреба у фосфорі та калії зменшується, але тільки доти, поки з
поля не вивезуть всю солому.

 Азот
На відміну від фосфору, калію та деяких інших мікроелементів азот зв’язаний у ґрунті слабше.
Це важливий фактор життя рослин і мікроорганізмів.
Азот дуже рухливий, тому легко вимивається з ґрунту.
Отже, його не варто вносити про запас, а тільки за потребою.
Однак мікроорганізми все-таки в змозі мінералізувати незначну кількість азоту з пожнивних решток, з коріння та
внутрішньогосподарських добрив, і т. ін.
Водночас, процес розкладання решток також потребує певну кількість зв’язаного азоту.
Тому технологія його внесення залежить від багатьох факторів, а саме:

· - потреба культури в азоті,
· - культура-попередник,
· - пожнивні рештки,
· - мінералізація азоту.

Особливо важливим фактором визначення потреби в азоті є його мінералізація.
Для цього визначають вміст N-мінералізованого.
У Західній Європі N-мінералізований визначають восени та навесні у різних регіонах, після чого консультаційна служба з
питань сільського господарства оприлюднює результати.
Завдяки чому фермер має змогу визначитись, коли саме вносити азот, восени чи навесні, та в якій кількості.



 Внесення добрив
 Фосфор і калій

Регулярні дослідження ґрунту, що проводять кожні 7–10 років, показують вміст у ньому основних поживних речовин .

При цьому в залежності від кількості поживних речовин у ґрунті визначають декілька рівнів їх вмісту:
Рівень вмісту A = великий дефіцит поживних речовин.
Рівень вмісту B = низький дефіцит поживних речовин.
Рівень вмісту C = достатній вміст поживних речовин.
Рівень вмісту D = хороший вміст поживних речовин.
Рівень вмісту E = високий вміст поживних речовин.

Українські ґрунти містять достатньо фосфору і мають хороший вміст калію.
Якщо немає дефіциту поживних речовин, тоді практично не важливо, коли саме буде вноситися фосфор і калій.
Вносити можна влітку, восени або навесні, оскільки рослини і без того споживатимуть необхідні поживні речовини, які постійно
(окрім зими) мінералізуються у ґрунті.

 Внесення фосфору
Позаяк фосфор мінералізується у відносно незначній кількості, доцільно вносити його щороку.
Більшість культур потребує близько 50 - 75 кг фосфору у діючій речовині.
Лише незначна його частка віддається пожнивними рештками (соломою, корінням), та залежно від культури може коливатися
від 10 кг (зернові) до 20 кг (озимий ріпак, кукурудза на зерно) на 1 гектар.
Таким чином виникає потреба у внесенні 40 кг фосфору.

 Внесення калію
Калій мінералізується у більшій кількості, оскільки його достатньо міститься у ґрунті .
За умови достатнього забезпечення калієм і нормальної життєдіяльності ґрунту, навіть якщо калій вносять нерегулярно, його
дефіциту не виникає.
Кожна культура має різну потребу у калію.
Також дуже відрізняється кількість калію, яка надходить від пожнивних решток (соломи).

Таблиця 1: Потреба у калію, його віддача
Культура Потреба у калію, кг Віддача калію, кг Потреба в діючій

речовині, кг
Зернові 80 50 30
Озимий ріпак 200 120 80
Кукурудза на зерно 200 120 80
Кукурудза на силос 200 50 150
Соняшник 200 150 50



Вирішальним фактором внесення калію є те, що надалі відбуватиметься з пожнивними рештками.
Тому цей момент обов’язково треба враховувати під час складання плану внесення добрив.

 Внесення азоту
Внесення азоту відіграє зовсім іншу роль у рослинництві.
Фосфор і калій вносять виключно для того, щоб повернути ґрунту винесені поживні речовини, які з нього беруться, а при
внесенні азоту керуються тільки потребами рослин.

o Внесення добрив восени
Потребу озимих культур у поживних речовинах індивідуально визначають вже восени.
Якщо влітку одразу після збирання урожаю зернових культур у ґрунт загорнути солому, для розкладання вона потребуватиме
близько 25 кг азоту.
Водночас за сприятливих погодних умов (тепло, волога) і нормальної життєдіяльності ґрунту мінералізується десь  80 - 100 кг
азоту.
Тут в нагоді будуть показники аналізу на N-мінералізований.
Кількість азоту у діючій речовині при внесенні азотних добрив під озиму пшеницю восени не має перевищувати 25 кг.
На початку жовтня рослини озимого ріпаку повинні утворити чотири листки, діаметр кореневої шийки має становити 4 - 8 мм.
Озимий ріпак в жодному разі не повинен переростати восени, позаяк рослини можуть вимерзнути взимку.
Якщо ж озимий ріпак не достатньо розвинений, слід внести 40 кг д.р. азоту.
Більшу кількість азоту рослини не зможуть засвоїти.
І восени ця кількість вимиється ґрунтовими водами і буде втрачена для рослин.
Взимку поживні речовини не засвоюються, і азот не може накопичуватися.

o Весняне внесення добрив
Навесні, відразу після початку вегетації, озима пшениця потребує внесення азоту.
Підживлення на початку періоду вегетації буде саме доречним, позаяк якраз тоді рослини готові до засвоєння поживних
речовин.
Недоцільно вносити добрива ще по мерзлоталому ґрунту, оскільки в цей час рослини ще не готові засвоювати елементи
поживних речовин.
Особливо великою є небезпека втрати азоту через його вимивання (дощ, танення снігу), також через його випаровування в
атмосферу.
При застосуванні азотних добрив у формі амідів (сечовина, селітра) слід зважати, що амоній діє повільно, позаяк спочатку у
процесі нітрифікації він перетворюється у нітрити та нітрати.
Обов’язковою умовою нітрифікації є температура ґрунту 12°C.
Тому навесні азот бажано вносити у формі суміші нітратів і амонію.
Кількість азоту у діючій речовині під час першого весняного підживлення має становити близько 50-70 кг/га як під озиму
пшеницю, так і під озимий ріпак.
Якщо внести більше за 70–80 кг д.р. азоту, виникне велика загроза його втрати, оскільки рослина не в змозі протягом 14 днів
спожити всю кількість.
Наступне підживлення здійснюють перед цвітінням, аби під час формування зерна було достатньо поживних речовин для
доброго, якісного врожаю.



 Внесення багатокомпонентних добрив
У більшості випадків застосування добрив, до складу яких входить декілька поживних речовин, є проблематичним через багато
факторів.
Тоді як потреба у фосфорі становить близько 50 кг діючої речовини, потреба у калію дуже різна (див. Таблицю 1).
Тому слід обов’язково складати план внесення добрив.
NPK добриво можна вносити лише тоді, коли буде встановлено, що воно ідеально задовольнить потребу у поживних речовинах.
Чи вносити взагалі NPK-добрива і коли це робити, залежить від того, коли культури потребуватимуть і зможуть засвоювати
азот.

 Кількість добрив
Кількість добрив в жодному разі не залежить від регіонів і кількості опадів.

Таблиця 1: Стадії розвитку зернових (EC-стадії)

Таблиця 2: Кількість добрив (у діючій речовині)

Культура Урожайність,
кг/га Азот, кг Фосфор,

кг Калій, кг

Озимі зернові *) 6.000 120 40 80
Озимий ріпак 4.000 120 - 140 50 80
Ярі зернові *) 5.000 60 40 90
Кукурудза на зерно –
суха 12.000 150 50 80

Соняшник 4.000 50 50 50
*) Солома вивозиться з поля



Під озимі зернові азот вноситься навесні двічі, при цьому підчас першого внесення кількість повинна дорівнювати 50-70 кг N.
Вдруге підживлюють на ЕС-стадіях 32-39.
У регіонах, де вирощують зернові високої якості, можна провести весняне підживлення тричі.
При цьому перший раз вносять 50 кг N на початку вегетації (EC 21-25), вдруге – 40 кг на початку виходу у трубку (EC 32), і
потім для формування якості 30 кг N на стадії EC 45.
Якраз заключне внесення добрив впливає на якісні показники зерна.

Таблиця 2: Стадії розвитку озимого ріпаку (BBCH-Коди)

Під озимий ріпак під час першого весняного підживлення на початку періоду вегетації (BBCH-стадія 25) вносять70 кг азоту, під
час другого – 50-70 кг на почату цвітіння (BBCH-стадія 50).

Під ярі зернові азотні добрива вносять перед або під час посіву, чи після появи сходів.

Кукурудзу підживлюють двічі.
Першу дозу добрив загортають у ґрунт перед посівом.
Листя кукурудзи дуже чутливе, тому через загрозу опіків слід уникати потрапляння на нього азотних добрив.
Другу дозу добрив вносять перед появою сходів, або для підживлення нижніх листів.
Якщо добрива під кукурудзу вносять тільки перед сівбою, тоді не вистачатиме поживних речовин для розвитку початків і
насіння, і можливий рівень врожайності не буде досягнуто.

Під соняшник добрива вносять одноразово: перед посівом, або тоді, коли висота рослин соняшника досягла 20-25 см.


