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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІВНІВ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ 

НА ВМІСТ ЛУЖНО-ГІДРОЛІЗОВАНОГО АЗОТУ В ҐРУНТІ ТА 

УРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУР ЛАНКИ ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗА 

ПОВЕРХНЕВОГО ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 
 

Досліджено кореляційний зв’язок між рівнями мінерального удобрення та вмістом лужно-гідролізованого азоту в ґрунті за 

поверхневого основного обробітку у ланці польової сівозміни. Проведено стаціонарні польові дослідження на дерново-

підзолистому ґрунті, на дослідному полігоні кафедри «Агрохімії та ґрунтознавства» природничого факультету.  

Ключові слова: лужно-гідролізований азот, дерново-підзолистий ґрунт, мінеральні добрива, поверхневий основний обробіток, 

ланка польової сівозміни, коефіцієнт кореляції. 

 

Постановка проблеми. Як відомо,наразі 

ґрунти зазнають величезного антропогенного 

впливу. Це стосується інтенсифікації обробітку 

ґрунту, внесення мінеральних добрив задля 

збільшення продуктивності сільськогосподар-

ських культур. Проте, ці заходи спрямовані на 

збільшення урожайності,тому збереження 

родючості ґрунту або її покращення віднесено на 

другий план. На сьогодні постає питання 

впровадження мінімалізації обробітку ґрунту та 

внесення оптимальних рівнів мінерального 

удобрення задля збереження і підтримання 

родючості ґрунту та одержання високих врожаїв. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Мінімізація обробітку ґрунту одержала розвиток 

і в Західній Європі — епіцентрі класичної оран-

ки. Чисельними експериментами Г. Канта та ін-

ших дослідників доведена можливість мініміза-

ції обробітку ґрунту навіть на дерново-підзолис-

тих ґрунтах. Ефективність мінімізації обробітку 

залежить значною мірою від властивостей ґрун-

ту і умов зволоження. Як правило, це стає доці-

льним на дренованих ґрунтах легкого і серед-

нього гранулометричного складу з сприятливи-

ми для рослин фізичними властивостями, порів-

няно стійких до ущільнення та з достатньо висо-

кою родючістю [2]. 

До аналогічного висновку в своїх досліджен-

нях прийшли в умовах західного Лісостепу – 

М.Я. Бомба [1] центрального Лісостепу – В.Ф. 

Зубенко [5] у степовій зоні – В.М. Круть[7] та 

ряд учених в інших ґрунтово-кліматичних 

умовах [4,6]. 

Метою досліджень було порівняльне 

вивчення впливу різних рівнів мінерального 

удобрення на вміст лужно-гідролізованого азоту 

дерново-підзолистого ґрунту та продуктивність 

культур ланки польової сівозміни за мінімалізації 

основного обробітку. 

Матеріали і методи досліджень. Польовий 

дослід проводили протягом 2012-2016 рр. на 

дерново-підзолистих поверхнево оглеєних 

ґрунтах території дослідного полігону кафедри 

агрохімії та ґрунтознавства Прикарпатського 

національного університету ім. Василя 

Стефаника. 

Схема досліду включала: рівні мінерального 

удобрення ( контроль (без добрив), розрахункова 

доза( N60P60K60), підвищена доза (N90P90K90)) які 

накладалися на культури ланки польової сівозміни 

за поверхневого основного обробітку, який 

порівнювався зі звичайною оранкою (контроль). 

З метою вивчення впливу мінеральних 

добрив, культурної рослинності та різноглибин-

ного обробітку на властивості ґрунту та на 

продуктивність ланки сівозміни проводили 

визначення таких показників: 

1) агрохімічних: вміст гумусу – за методом 

І.В. Тюріна в модифікації Сімакова (ДСТУ 

4289:2004), обмінну кислотність (рН сольовий) – 

потенціометричним методом відповідно до 

ДСТУ І80 10390-2001; вміст поживних макро-

елементів та сполук – лужно-гідролізований азот 

– за Корнфілдом, рухомий фосфор і обмінний 

калій – за методом Чирікова, згідно з ДСТУ 

4115-2002, баланс гумусу – в основу розрахунку 

балансу гумусу на кафедрі агрохімії та якості 

продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна 

НУБіП України покладено баланс азоту в 

системі рослина-ґрунт-добриво.  

2) облік врожаю та фенологічні спостереження 

– проводили за «Методикою державного 

сортовипробування сільськогосподарських куль-

тур», статистичну оброблення експеримента-
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льних даних проводили за методикою Б.А. 

Доспєхова, 1987. 

Технологія вирощування культур є 

загальноприйнятою для умов Передкарпаття. 

Математичний аналіз даних здійснювали з 

використанням кореляційного аналізу за 

методом Пірсона. 

Результати і обговорення досліджень. У 

даній роботі досліджувалась залежність між 

вмістом поживних елементів у ґрунті та дозою 

удобрення культур, а також вплив цих двох 

факторів на урожайність культур ланки польової 

сівозміни за різноглибинного обробітку ґрунту.  

 
Рис. 1. Кореляційний зв’язок вмісту лужно-гідролізованого азоту в ґрунті та різних доз удобрення при 

вирощуванні пшениці ярої за різноглибинного обробітку ґрунту 

 
Досліджуючи кореляційну залежність між 

вмістом лужно-гідролізованого азоту в ґрунті та 

дозою мінеральних добрив (рис.1) можна 

сказати, що за розрахункової дози удобрення на 

варіанті зі звичайною оранкою цей коефіцієнт 

кореляції становив (r = 0,8). Це говорить про те, 

що спостерігається сильна залежність між 

вмістом лужно-гідролізованого азоту та дозою 

внесенних добрив. Тобто зі збільшенням дози 

удобрення вміст лужно-гідролізованого азоту 

теж збільшився. На варіанті з дискуванням цей 

коефіцієнт зменшується (r = 0,1) , і це означає, 

що наявний кореляційний зв’язок між 

факторами дуже слабкий, близький до нуля. 

Можна зробити висновок, що найкращий вплив 

на вміст лужно-гідролізованого азоту мала 

розрахункова доза удобрення за обох обробітків 

ґрунту. 

 
Рис.2. Кореляційний зв’язок вмісту лужно-гідролізованого азоту в ґрунті та різних доз удобрення при 

вирощуванні ячменю ярого за різноглибинного обробітку ґрунту 

 

Досліджуючи кореляційну залежність між 

вмістом лужно-гідролізованого азоту та нормою 

внесених добрив при вирощуванні ячменю ярого, 

можна сказати, що за розрахункової дози удоб-

рення при поверхневому обробітку ґрунту спосте-

рігається середній зворотній кореляційний зв’язок 

на це показує коефіцієнт (r = -0,5). А при звичайній 

оранці (r = -0,1) зворотній кореляційний зв’язок 

між вмістом азоту та розрахунковою нормою вне-

сення послаблюється (рис.2).Це означає, що зі 

збільшенням дози удобрення вміст лужно-гідролі-

зованого азоту в грунті навпаки зменшується.  
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Розрахунки показують (рис.3), що при 

розрахунковій дозі удобрення за поверхневого 

обробітку ґрунту коефіцієнт кореляції між вміс-

том лужно-гідролізованого азоту та одинарною 

нормою внесення добрив(r = -0,8) був високим і 

пропорційно оберненим. Тобто залежність ха-

рактеризувалася як сильна зворотня (зі збільшен-

ням дози удобрення вміст лужно-гідролізованого 

азоту зменшувався) А за звичайної оранки нав-

паки, залежність характеризувалася як середня 

прямолінійна (r = 0,5), так при збільшенні дози 

мінеральних добрив, збільшився і вміст лужно-

гідролізованого азоту в ґрунті. 

 
Рис.3. Кореляційний зв’язок вмісту лужно-гідролізованого азоту в ґрунті та різних доз удобрення при 

вирощуванні вико-вівсяної суміші за різноглибинного обробітку ґрунту 

 

Основним критерієм господарської діяльності 

людини є рівень урожайності сільськогосподар-

ських культур, тому багато досліджень прис-

вячено питанню стосовно впливу різних спосо-

бів основного обробітку ґрунту на продуктив-

ність рослин [3].  

Спостерігалось зменшення урожайності вико-

вівсяної суміші (рис.4) за звичайної оранки на 

2,19 т/га на контролі без удобрення, на 5,21 т/га 

при розрахунковій дозі удобрення, на 4,9 т/га 

при підвищеній дозі удобрення порівняно із 

показниками за використання поверхневого 

обробітку.  

Аналіз урожайності культур ланки польової 

сівозміни в залежності від різних рівнів мінера-

льного удобрення та поверхневого обробітку 

ґрунту показав, що найвищий середній показник 

по урожайності пшениці ярої можна спостері-

гати при підвищеній дозі удобрення N90P90K90 за 

звичайної оранки, він становив 3,19 т/га, а 

найменший можна побачити на контролі без 

добрив, що на 1,93 т/га менше ніж за підвищеної 

дози удобрення на варіанті зі звичайною оран-

кою (рис.4). 

Найкраща урожайність спостерігалася на усіх 

варіантах досліду за звичайної оранки, це на 15 

% більше порівняно із дискуванням.  

Рис.4. Середня урожайність пшениці ярої в залежності від рівня мінерального удобрення за різноглибинного 

обробітку ґрунту за 2012-2016 роки, т/га 

 

Середня продуктивність ячменю ярого була 

найвища при підвищеній дозі удобрення за 

поверхневого обробітку,і становила 2,62 т/га, що 

на 1,83 т/га більше порівняно із показником на 

контролі без удобрення за звичайної оранки 

(рис.5).
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Рис. 5. Середня урожайність ячменю  ярого в залежності від рівня мінерального удобрення за різноглибинного 

обробітку ґрунту за 2012-2016 роки, т/га 

 

Спостерігалось зменшення урожайності вико-

вівсяної суміші (рис.6) за звичайної оранки на 

2,19 т/га на контролі без удобрення, на 5,21 т/га 

при розрахунковій дозі удобрення, на 4,9 т/га 

при підвищеній дозі удобрення порівняно із 

показниками за використання поверхневого 

обробітку.роки, т/га. 

 

 
Рис. 6. Середня урожайність вико-вівсяної суміші в залежності від рівня мінерального удобрення за 

різноглибинного обробітку ґрунту за 2012-2016 роки, т/га 

 

Висновок. В ході проведених досліджень 

було встановлено,що найвищі кореляційні 

зв’язки спостерігалися на варіанті з розрахунко-

вою дозою удобрення при вирощуванні пшениці 

ярої за звичайної оранки. Цей коефіцієнт (r = 0,8) 

був вищий ніж за поверхневого обробітку на 

12,5%. При вирощуванні ярого ячменю коефі-

цієнти кореляції набували від’ємного значення (r 

= -0,5) та (r = -0,1). Це означає, що при підви-

щенні дози мінерального удобрення, вміст луж-

но-гідролізованого азоту в ґрунті зменшується. 

За вирощування вико-вівсяної суміші найвищий 

коефіцієнт спостерігався за поверхневого обро-

бітку ґрунту та без внесення мінеральних добрив 

(r = 0,7), зі збільшенням дози удобрення, коефі-

цієнт кореляції зменшувався до 0,5 за звичайної 

оранки та -0,9 за поверхневого обробітку. 

Врожайність культур ланки польової сівозмі-

ни під впливом різних рівнів мінерального удоб-

рення, а також різноглибинного обробітку ґрунту 

змінювалась. А саме, збільшення норми мінераль-

ного удобрення сприяє збільшенню врожайності 

пшениці ярої на 54,2% , ячменю ярого – 68,3% та 

вико-вівсяної суміші – 43,4%, при цьому найвища 

продуктивність вико-вівсяної суміші та ячменю 

ярого на всіх варіантах досліду спостерігається при 

дискуванні, а пшениці ярої – при звичайній оранці.  

 Дослідження показали, що розрахункова доза 

удобрення та звичайна оранка найкраще впли-

вають на вміст лужно-гідролізованого азоту в 

ґрунті та на урожайність культур ланки польової 

сівозміни, на це показують відповідні 

коефіцієнти кореляції що збільшувались від 0,2 

до 0,8, та показники урожайності які 

збільшувались на 43-68%. 
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Доробан А.С. 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОВНЕЙ МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ЩЕЛОЧНО-ГИДРОЛИЗИРОВАННОГО АЗОТА В ПОЧВЕ И УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР ЗВЕНА ПОЛЕВОГО 

СЕВООБОРОТА ПРИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ 

Исследована корреляционная связь между уровнями минерального удобрения и содержанием щелочно-гидролизованного азота в 

почве за поверхностной основной обработки почвы в звене полевого севооборота. Проведено стационарные полевые исследования 

на дерново-подзолистой почве, на опытном полигоне кафедры «Агрохимии и почвоведения» естественного факультета.  

Ключевые слова: щелочно-гидролизованный азот, дерново-подзолистые почвы, минеральные удобрения, поверхностная основная 

обработка, звено полевого севооборота, коэффициент корреляции. 

 

Doroban A. 

CORRELATION ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF MINERAL EXTREME LEVELS ON THE CONTENT OF 

ALKALINE HYDROLIZED NITROGEN IN THE SOIL AND THE CROP EFFICIENCY OF THE PLANE CULTURE 

SURFACE ON BASIC SURFACE TREATMENT 

Correlation between the levels of mineral fertilization and the content of alkaline hydrolysed nitrogen in the soil for the surface basic 

cultivation in the field is investigated. Stationary field studies on sod-podzolic soils, on the experimental site of the Faculty of Agrochemistry 

and Soil Science of the Natural Sciences Faculty were conducted. 

Key words: alkaline hydrolysed nitrogen, sod-podzolic soils, mineral fertilizers, surface basic cultivation, link of field crop rotation, 

correlation coefficient. 

 

 

 

 

 

 


