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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ  

ОКЛЮДОВАНОГО МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА  

В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ  

 

Наведено результати досліджень ефективності застосування 

оклюдованого мінерального добрива, що складається з карбаміду, 

покритого фосфат-глауконітовим концентратом, в посушливих 

умовах. Показано його позитивний вплив на урожай та якість зерна 

сільськогосподарських культур. 
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Сучасне виробництво рослинницької продукції передбачає 

широке застосування засобів хімізації, в першу чергу мінеральних 

добрив і хімічних меліорантів, що дозволяє не тільки зберегти 

природну родючість ґрунтів, але й підняти її на більш високий рівень. 
Разом з цим скорочення виробництва і відповідно застосування 

мінеральних добрив, яке відбулося в останнє десятиріччя в Україні, 

призвело до зниження продуктивності ріллі. В цій ситуації особливого 

значення набуває вирішення завдання раціонального застосування 

добрив, а відтак й підвищення коефіцієнтів використання поживних 

речовин рослинами і запобігання їх втратам із ґрунту до 

навколишнього середовища.  

Зазначимо, що втрати поживних елементів із добрив та ґрунту 

залежать від таких факторів: погодних умов (температурний та 

повітряний режим, кількість опадів); гранулометричного складу 

ґрунтів; форм, доз та строків внесення мінеральних добрив і рівня 

співвідношення вмісту елементів живлення рослин у ґрунті; 

біологічних особливостей вирощуваних сільськогосподарських 

культур. Оптимізувати ґрунтові умови і запобігти зайвим втратам 

поживних елементів дозволяють оклюдовані мінеральні повільно 

діючі добрива [1–3].  
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У цій статті наведено результати досліджень удобрювальної 

ефективності оклюдованого мінерального добрива, що складається з 

карбаміду, покритого фосфат-глауконітовим концентратом, 

виготовленого Сумським державним науково-дослідним інститутом 

мінеральних добрив і пігментів. 

Дослідження виконано на чорноземі типовому малогумусному 

важкосуглинковому на лесовидному суглинку, який характеризується 

такими агрохімічними показниками: загальний гумус – 5,2 %, рухомий 

фосфор - 40 мг/кг ґрунту, рухомий калій – 94 мг/кг ґрунту. Методи 

досліджень: польові, лабораторно-аналітичні, статистичні.  

Оклюдоване добриво містить: загального азоту - 24,4 %, 

загальних фосфатів у перерахунку на Р2О5 - 4,3 %, К2О - 0,24 %.  

Польовий дослід з встановлення ефективності використання 

оклюдованого мінерального добрива проведено за схемою: 

1) контроль, з внесенням фосфору (суперфосфат) еквівалентно із 

фосфором, що міститься у досліджуваному добриві (фон); 2) карбамід 

+ Р (суперфосфат) (як на фоні); 3) карбамід, оклюдований фосфат-

глауконітовим концентратом. Повторність чотириразова. Розмір 

ділянок 3,6 м х 10 м = 36 м2. 

У досліді використано такі сорти сільськогосподарських 

культур: ярої пшениці – Харківська 27, сої – Романтика, кукурудзи – 

гібрид Вимпел МВ. Ґрунтово-агрохімічні показники визначено за 

загальноприйнятими та атестованими методиками. 

Середня багаторічна сума річних опадів на території дослідного 

поля становить 500–520 мм, тобто середньомісячна кількість опадів – 

близько 43 мм. У вегетаційний період 2012 р. спостерігалася 

аномально висока температура з незначною кількістю опадів, близько 

26 мм у середньому за місяць. Це призводило не тільки до дефіциту 

вологи в ґрунті, але й до повітряної посухи, що пригнічувало 

зростання рослин і відповідно формування врожаю.  

Незважаючи на посушливі погодні умови, в польовому досліді 

на чорноземі типовому важкосуглинковому встановлено позитивний 

вплив карбаміду, оклюдованого фосфат-глауконітовим концентратом, 

на урожай вирощуваних сільськогосподарських культур (табл. 1). 

Використання оклюдованого карбаміду дозволило отримати приріст 

урожаю ярої пшениці на 4,0 ц/га, або на 23,4 % більше ніж на 

контрольному варіанті. Цей показник був ще більш високим на посівах 

сої та кукурудзи - відповідно 43,8 і 37,3 %.  
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1. Вплив застосування карбаміду, оклюдованого фосфат-глауконітовим концентратом, на урожайність 

сільськогосподарських культур 

Варіанти досліду 

Сільськогосподарські культури 

яра пшениця соя кукурудза на зерно 

Урожай, 

ц/га 

Приріст Урожай, 

ц/га 

Приріст Урожай, 

ц/га 

Приріст 

ц/га % ц/га % ц/га % 

Контроль (фон) 17,1 - - 10,5 - - 37,3 - - 

Карбамід + Р 

(суперфосфат) (як на фоні) 20,5 3,4 20,0 13,8 3,3 31,4 47,6 10,3 27,6 

Карбамід, оклюдований 

фосфат-глауконітовим 

концентратом 21,1 4,0 23,4 15,1 4,6 43,8 51,2 13,9 37,3 
НІР05        0,39       0,71       0,96 
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На наш погляд, позитивна дія досліджуваного добрива багато 

в чому пояснюється вдало підібраним компонентом оболонки гранул, 

який також містить поживні речовини в фосфат-глауконітовій 

оболонці. 

Елементи живлення рослин, що містяться у глауконіті та 

карбаміді, справляють ефект синергізму з безпосередньо поживними 

елементами самих мінеральних добрив. В цьому проявляється 

подвійна позитивна дія досліджуваного азотного добрива, покритого 

оболонкою з фосфат-глауконітового концентрату. 

За посушливої погоди спостерігали нестачу ґрунтового 

розчину (дефіцит вологи), що гальмувало надходження поживних 

речовин до рослин. Зазначимо, що саме в ґрунтовому розчині за 

оптимальних погодних умов відбуваються різноманітні ґрунтові 

процеси, серед яких найбільш важливим є живлення іонами рослин, а 

саме: К+, Са2+, Mg2+, NН4
+, NО3‾, Н2РО4‾, НРО4

2‾.  Крім цього, за 

дефіциту вологи в ґрунті утворюється значно менше вуглецевої 

кислоти ніж в оптимальних умовах, яка підсилює дію ґрунтового 

розчину на тверду фазу ґрунту, вивільнюючи елементи живлення 

рослин, що в цілому відобразилося на зменшені урожаю вирощуваних 

культур на всіх варіантах досліду.  

Протягом вегетаційного періоду, незважаючи на аномальну 

спекотну погоду, стан сої та кукурудзи на варіанті з використанням 

оклюдованого мінерального добрива був кращим ніж на варіантах із 

традиційними мінеральними добривами та на контролі. Рослини мали 

інтенсивне зелене забарвлення, потужну вегетативну масу, що в 

кінцевому підсумку й забезпечило більший врожай порівняно з 

іншими варіантами. На посівах пшениці ярої суттєвої різниці між 

різними видами добрив не спостерігали. 

Наголосимо, що серед зернобобових культур соя досить 

вимоглива до вмісту в ґрунті поживних речовин, і особливо азоту. На 

наш погляд, досліджуване оклюдоване мінеральне добриво, 

виготовлене на основі карбаміду, навіть в умовах посухи краще 

забезпечувало відповідною кількістю елементів живлення вегетуючі 

культурні рослини. 

Механізм позитивного впливу оклюдованого фосфат-

глауконітом карбаміду полягає в тому, що оболонка гранул цього 

добрива достатньо проникна для коренів рослин, які, виділяючи 

органічні кислоти, розчиняють її, проникають до поживи, яка 

знаходиться в гранулі, і використовують поживну речовину для 

побудови власної тканини. Крім цього, складові елементи оболонки 

гранул також є джерелом поживних речовин, і зокрема калію та 
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фосфору, останнє є особливо цінним на початку вегетації 

сільськогосподарських культур.  

Встановлене підвищення врожаю пшениці ярої, сої та 

кукурудзи на варіантах досліду з використанням оклюдованого 

мінерального добрива порівняно з традиційними мінеральними 

добривами, на наш погляд, обумовлено тим, що традиційні добрива 

при внесенні розпорошуються по всій орній масі ґрунту, а оклюдовані 

добрива за рахунок гранул створюють у ґрунті мікрозони підвищеного 

“комфорту” для кореневої системи рослин. Тобто внесення 

оклюдованих мінеральних добрив, покритих глауконітом, створює у 

ґрунті гетерогенні локальні мікрозони з високим вмістом основних 

біогенних елементів. Гетерогенність обумовлює універсалізм та 

комфортність поживного режиму для рослин через те, що коренева 

система рослин завдяки явищу хемотропізму та власній біології сама 

знаходить найбільш сприятливу для свого зростання екологічну нішу в 

ґрунтовому середовищі [4]. 

Зазначимо, що у подальшому відмерлі кореневі рештки, 

результати діяльності мікроорганізмів та самі мікроорганізми стають 

джерелом гумусонакопичення, що є одним з основних чинників 

самовідтворення родючості в локальних мікрозонах. Тобто внесення 

азотних добрив, покритих глауконітовим концентратом, сприяє 

саморегуляції і самовідновленню ґрунтової родючості, яка є одним із 

показників характеру перебігу сучасного культурного ґрунтотворного 

процесу.  

Також проведеними дослідженнями встановлено позитивний 

вплив оклюдованого мінерального добрива на основні якісні 

показники зерна пшениці ярої, сої та кукурудзи (табл. 2). 

 

2. Основні якісні показники зерна пшениці ярої, сої та кукурудзи  

Варіант 

досліду 

Яра пшениця Соя  Кукурудза 

Вміст, % 

білка 
клей-

ковини 
жиру 

протеї-

ну 
жиру 

протеї-

ну 

Контроль (фон) 14,9 33,6 22,9 28,6 5,18 8,67 

Карбамід + Р 

(суперфосфат) 

(як на фоні) 15,6 34,6 20,7 33,7 3,97 9,65 

Карбамід, оклю-

дований фосфат-

глауконітовим 

концентратом 15,7 37,9 20,7 34,6 4,81 9,54 
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Вміст білка та клейковини на варіанті з оклюдованим 

карбамідом був значно вищим ніж на варіанті контролю і вищим 

порівняно з традиційними мінеральними добривами. Відомо, що 

одержання високоякісного зерна значною мірою залежить від 

нерегульованих факторів: погодних умов у період наливу та 

дозрівання зерна (опадів, температури та вологості повітря), 

інтенсивності сонячної радіації [5], тобто незалежних від 

господарської діяльності умов, які значно впливають на формування 

білково-клейковинного комплексу і які потрібно враховувати при 

отриманні якісного зерна. Збільшення вмісту білка в зерні за 

підвищеної температури пояснюється дією тепла на швидкість 

вбирання рослинами азоту і фосфору. За температури 25 0С 

зменшується кількість водорозчинної кислоти, що викликає менший 

доступ фосфору в рослини і відносно більше накопичення азоту в 

зерні. Позитивні результати отримано й за показниками якості зерна 

сої та кукурудзи. Відомо, що внесення мінеральних добрив, в першу 

чергу азотних, знижує вміст жиру у зерні сої, водночас рівень протеїну 

збільшується. Наведене вище ще раз підтверджено й нашими 

дослідженнями. 

Якісна характеристика зерна кукурудзи (табл. 2) свідчить про 

деякі відмінності цих показників залежно від варіантів досліду. 

Найбільшу різницю між варіантами виявлено за вмістом протеїну та 

жирів. Вміст жиру у зерні кукурудзи на варіанті з внесенням 

карбаміду, оклюдованого фосфат-глауконітовим концентратом, 

порівняно з традиційними мінеральними добривами був на 21 % 

більший. Останнє є особливо цінним при його переробці на 

кукурудзяну олію. Разом з цим слід відзначити майже однаковий вміст 

на згаданих варіантах протеїну, що є позитивним показником при 

використанні кукурудзи для виробництва кормів. 

Висновки 

1. Встановлено, що використання карбаміду, оклюдованого 

фосфат-глауконітовим концентратом, в умовах посушливого 

вегетаційного періоду дозволило отримати достовірний приріст 

врожаїв зерна пшениці ярої, сої та кукурудзи порівняно з 

традиційними мінеральними добривами, взятими в еквівалентній 

кількості за поживними речовинами, та контролем без добрив. 

2. Наголошено, що в умовах дефіциту вологи гальмується 

надходження поживних елементів до рослин. Ефективність дії 

оклюдованого азотного добрива в умовах дефіциту вологи полягає в 

тому, що оболонка гранул цього добрива достатньо проникна для 

коренів рослин, які, виділяючи органічні кислоти, проникають до 
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поживи, що знаходиться в гранулі, і використовують її для побудови 

власної тканини. Крім цього, складові елементи оболонки гранул 

також є джерелом поживних речовин, і зокрема калію та фосфору, 

останнє є особливо цінним на початку вегетації сільськогосподарських 

культур. 

3. Засвідчено позитивний вплив карбаміду, оклюдованого 

фосфат-глауконітовим концентратом, на якісні показники зерна 

пшениці ярої, сої та кукурудзи.  
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