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ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ПІДВИЩУЮТЬ УРОЖАЙ  

І ПОЛІПШУЮТЬ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

 

На сірих лісових ґрунтах вивчали вплив нових вітчизняних 

органо-мінеральних добрив «Віталист», «Оазис» і «Добродій» на 

вміст рухомих форм азоту, фосфору і калію, на урожайність та 

якість продукції сільськогосподарських культур, на біоту і 

фітотоксичність ґрунту. 

Ключові слова: ґрунт, урожай, якість, пшениця, соя, кукурудза, 

Віталист, Оазис, Добродій. 

 

Останнім часом різко постало питання продовольчої безпеки 

України, особливо у зв’язку з подорожчанням енергоносіїв,  
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мінеральних добрив, скороченням виробництва та різким зростанням 

вартості умовної одиниці продукції. 

Одержати високу урожайність сільськогосподарських культур 

належної якості можливо за дотримання засад землеробства, особливо 

забезпечення оптимального живлення рослин, досягти якого без 

використання добрив неможливо. 

З другої половини 60-х рр. ХХ ст. рівень хімізації землеробства 

в Україні почав інтенсивно зростати. На кінець 80-х рр. господарства 

щорічно вносили 8,6 т/га органічних і 140–150 кг/га мінеральних 

добрив. В ці ж роки було одержано найвищу врожайність культур. 

В останні 20 років внесення добрив та інших засобів хімізації 

різко скоротилося, що призвело до зниження родючості ґрунтів і 

урожайності сільськогосподарських культур. Протягом 1986–2010 р. 

внаслідок деградації земель вміст гумусу зменшився на 0,22 відсотка 

(за іншими даними, на 0,5 %) і становить 3,14 відсотка.  

За цей період втрати гумусу  в орному шарі становили  

5500 кг/га. Щороку з урожаєм сільськогосподарських культур з 

кожного гектара безпосередньо відчужуються 77–135 кг/га поживних 

речовин (азот, фосфор, калій). Проблема загострюється ще й через 

швидкі темпи зміни клімату та інтенсивності екстремальних погодних 

явищ. Внаслідок цього різко зросла деградація земель та 
опустелювання, і це стало найбільш серйозним викликом для сталого 

розвитку країни. Ці виклики спричиняють істотні проблеми. 

Розв’язання їх є найактуальнішим завданням. На ці виклики реагує 

Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 22 жовтня 2014 р. № 

1024, затвердивши «Концепцію боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням». 

Одним із напрямів збереження та підвищення продуктивності 

земель є використання у сільськогосподарському виробництві нових 

вітчизняних добрив та стимуляторів росту рослин. 

Характеристика органо-мінеральних добрив 

«Віталист» (ПМП «PЕOK») – це рідке органо-мінеральне 

добриво. Воно призначене для передпосівної обробки насіннєвого і 

посадкового матеріалу та для позакореневого підживлення 

сільськогосподарських культур. 

У склад Віталисту входить 3,4 % амонійного азоту, 6,5 % 

фосфору, 7,9 % калію, 0,53 % міді, 0,36 % бору, 0,12 % молібдену. 

Крім того, в його складі є гумінові, фульвокислоти, біологічно активні 

речовини з антистресовою активністю. 

Головна перевага Віталисту в тому, що макро- і мікроелементи 

знаходяться у фізіологічно активній органо-мінеральній формі, що 
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дозволяє при невисоких дозах забезпечувати суттєве посилення росту і 

розвитку культур. Останнє супроводжується підвищенням 

продуктивності й якості урожайності. 

Органо-мінеральне добриво «Оазис» (TOB «Продкомпонент») – 

це рідина світло-коричневого кольору з об'ємною масою 1,46 г/см. 

Добриво призначене для обробки насіння та позакореневого 

підживлення сільськогосподарських культур. Головна перевага Оазису 

полягає в тому, що макро- і мікроелементи знаходяться у фізіологічно 

активній органо-мінеральній формі, що дозволяє при невисоких дозах 

забезпечувати істотне посилення росту і розвитку посівів. Це 

супроводжується підвищенням продуктивності та якості урожайності. 

На відміну від традиційних мінеральних добрив, Оазис повністю 

засвоюється при внесенні на насіння і при позакореневому 

підживленні по вегетації. 

Склад добрива (%): макроелементи – азот (N) – 20,6 %, зокрема 

нітратний – 0,6, амідний – 20,0, окис калію (К2О) – 4,5 %; 

мікроелементи – сірка (S) – не менше 0,1, бор (В) – 0–0,071, кобальт 

(Co) – 0,006–0,0084, мідь (Сu) – 0,014–0,20, цинк (Zn) –  

0,026–0.091 мг/л, залізо (Fe) – 0,08, марганець (Мn) – 0–0,079,  

молібден (Мо) – 0–0,018, магній (Mg) – 2,0 %. 

«Добродій» (TOB МП «МБР», Україна) – нове композиційне, 

високоефективне, багатофункціональне добриво, до складу якого 

входять: гумінові і фульвокислоти, азот, калій, біогенні мікроелементи 

в хелатній формі, а також регулятор росту рослин, який володіє 

фітогормональною активністю. Хімічний склад: азот нітратний –  

1,1 %, азот амідний – 21,1 %, окис калію – 3,8 %, мікроелементи:  

сірка (S) – 0,16 мг/кг, магній (Mg) – 1,8–2,2, бор (В) – 0,0225–0,0250, 

мідь (Сu) – 0,125–0,150, цинк (Zn) – 0,075–0,100, молібден (Мо) – 

0,00050–0,00075 мг/кг. 

За стандарт ми прийняли Гумісол. Гумісол (препарат фірми АТ 

«Гермес») – це коричнева високогумусована рідина, яку отримують із 

біогумусу – продукту переробки каліфорнійським черв’яком 

підстилкового гною. Препарат без запаху, має високі бактерицидні і 

фунгіцидні властивості, зовсім не шкідливий як для людини, так і 

тварин, комах, рослин і всієї мікрофлори. Він є одночасно 

натуральним добривом, а також могутнім стимулятором росту і 

розвитку рослин. Технологічний процес отримання Гумісолу дозволяє 

зберегти всі властивості біогумусу. Препарат містить у собі всі 

компоненти біогумусу у розчинному стані: гумати, фульвокислоти, 

амінокислоти, вітаміни, спори ґрунтових мікроорганізмів. Він має 

слаболужну реакцію.  
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Польові досліди проводили на сірих лісових ґрунтах дослідного 

поля Інституту агроекології і природокористування НААН. Орний шар 

ґрунту мав таку еколого-агрохімічну характеристику: вміст гумусу – 

1,18–1,23 %, рНсол. 4,8–5,0, гідролітична кислотність –  

1,34 мг-екв./100 г ґрунту, обмінні основи – 7,0–9,4 мг-екв/100 г ґрунту, 

легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 70–80 мг/кг, рухомого 

фосфору – 160–200, обмінного калію – 100–130 мг/кг, рНсол. – 5,1. 

Розмір посівної ділянки – 30–100 м2, облікової – 20–50 м2. Повторність 

чотириразова з таким чергуванням культур: пшениця озима, соя, 

кукурудза, пшениця яра, картопля, ячмінь, соняшник, ріпак. 

Застосовували сорти культур: пшениці ярої – Рання 93, кукурудзи – 

Говерла, сої – Горлиця. Польові досліди проводили за методиками  

Б. О. Доспехова і ДСТУ 10.10.6.84 «Досліди польові з добривами. 

Порядок їх проведення». Зразки ґрунту на аналіз щорічно відбирали 

перед закладкою дослідів і при збиранні [9]. 

 

1. Агрохімічні показники сірого лісового ґрунту при застосуванні 

органо-мінеральних добрив 

Варіанти 

дослідів 
рН 

Нг, 

мг-

екв/ 

100 г 

ґрунту 

Обмінні 

основи, мг-

екв/100 г 

ґрунту 

Азот 

органіч-

них 

сполук, 

мг/кг 

Рухо-

мий 

фос-

фор, 

мг/кг 

Обмін-

ний 

калій, 

мг/кг 
Са Mg 

Контроль 

(вода) 4,9 2,5 7,0 1,0 73,9 158 100 

Гумісол, 12 

л/т (стандарт) 5,0 2,4 8,7 1,1 74,1 169 110 

Віталист,  

20 л/т 5,0 2,4 9,0 1,1 74,1 202 127 

Оазис, 20 л/т 5,0 2,4 9,4 1,5 74,3 203 126 

Добродій,  

20 л/т 5,0 2,4 8,7 1,1 74,3 202 126 
НІР0,05 0,4 0,2 0,8 0,1 6,0 14 10 

 

Лабораторні аналізи ґрунту і рослин виконували за 

загальноприйнятими методиками, вміст гумусу визначали за Тюріним 

(ДСТУ 4289–2004), легкогідролізованого азоту - за Корнфілдом, 

рухомого фосфору і обмінного калію – за Кірсановим (ДСТУ 4405–

200), рНКСІ – іонометрично (ГОСТ 26483–85), гідролітичну кислотність 

– за Каппеном (ГОСТ 26212–91), суму ввібраних основ (ГОСТ 27821–

88), рухомі форми міді, марганцю, кобальту та цинку – за Пейве – 
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Ріньксом, за допомогою атомно-абсорбційного методу (ГОСТ 10144–

88), бору – за Бергером і Тругером, шляхом застосування електричного 

методу (ГОСТ 10150–88). Мікробіологічний аналіз ґрунту здійснювали 

за загальноприйнятими методами (Звягінцев, 1991). 

Облік ураженості посівів хворобами здійснювали за 

модифікованим методом В. Ф. Пересипкіна і В. М. Підоплічко (1977). 

У проведених дослідженнях при застосуванні ОМД 

змінювалися активність та спрямованість біологічних процесів у 

кореневій зоні рослин, оптимізувалася діяльність аборигенної 

мікрофлори ґрунту, що позитивно впливає на підвищення 

продуктивності рослин. При застосуванні ОМД кількість загальної 

мікробної маси в ґрунті на посівах кукурудзи зростає на 16,32–46,35 і 

на посівах сої – на 5,21–35,2 мкг С/г ґрунту (табл. 2). 

 

2. Біологічна активність ґрунту кореневої зони ризосфери на сірих 

лісових ґрунтах (2007–2010  рр.) 

Варіанти 

дослідів 

Загальна 

мікробна 

маса, мкг С/г 

ґрунту 

Інтенсивність 

дихання, мг 

СО г/кг 

ґрунту 

Целюлозо-

руйнівна 

активність, 

% 

Фітоток-

сичність, 

% 

Кукурудза 

Контроль (без 

препаратів) 99,32 ± 3,99 28,96 ± 1,16 18,27 ±0,33 4,54 ± 0,41 

Гумісол, 12 

л/га (стандарт) 121,35 ± 5,15 30,97 ± 1,11 18,90 ± 1,01 4,99 ±0,10 

Віталист,  

40 л/га 115,64 + 6,65 33,43 ± 0,79 20,84 ± 1,17 3,1 ± 0,04 

Оазис, 40 л/га 119,98 ± 8,60 29,24 ± 2,43 20,90 ±0,50 2,28 ± 0,02 

Соя 

Контроль (без 

препаратів) 119,60 ± 9,75 31,87 ± 2,04 36,03 ± 0,79 5,21 ± 0,12 

Гумісол, 12 

л/га (стандарт) 128,81 ±9,02 42,73 ± 1,41 36,70 ±0,53 1,54 ±0,08 

Віталист,  

40 л/га 149,64 ±9,32 36,41 ± 3,25 27,41 ±0,35 2,62 ± 0,04 

Оазис, 40 л/га 154,80 ± 14,47 36,10 ± 1,47 32,74 ± 0,30 3,64 ± 0,19 

 

Інтенсивність «дихання» ґрунту у контрольному варіанті була 

найнижчою, під соєю вона дорівнювала 31,9 і під кукурудзою – 

близько 29,0 мг СО2/кг ґрунту. Найвища інтенсивність «дихання» 

ґрунту була із застосуванням Гумісолу – 42,7 мг СО2/кг ґрунту. При 
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застосуванні ОМД «Віталист» інтенсивність «дихання» ґрунту 

зростала на 4,47–4,54 і «Оазис» – на 4,23 мг СО2/кг ґрунту щодо 

контролю. 

Підвищення інтенсивності «дихання» як інтегрального 

показника свідчить про підвищення активності (життєдіяльності чи 

функціонування) ґрунтового біоценозу в цілому. В склад ОМД входять 

гумінові і фульвокислоти, макроелементи, біогенні мікроелементи в 

хелатній формі, вони (ОМД) одночасно є і стимуляторами 

(регуляторами) росту рослин (РРР). 

 

3. Урожайність і якість культур залежно від застосування ОМД 

(дослідне поле ІАП, сірі лісові ґрунти) (середнє за 2005–2010 рр.) 

Варіанти дослідів 

 

 

Зерно пше-

ниці ярої 

Зерно 

кукурудзи 
Зерно сої 

У
р

о
ж

ай
, 

т/
га

 

В
м

іс
т 

б
іл

к
а,

 %
 

У
р

о
ж

ай
, 

т/
га

 

В
м

іс
т 

б
іл

к
а,

 %
 

У
р

о
ж

ай
, 

т/
га

 

В
м

іс
т 

б
іл

к
а,

 %
 

В
м

іс
т 

ж
и

р
у

, 
%

 

Контроль (вода) 2,45 10,58 6,30 6,87 2,10 21,60 22,34 

Гумісол, 12 л/га 

(стандарт) 2,81 12,05 7,93 7,34 2,70 23,40 24,14 

Віталист, 30 л/га 2,95 12,08 8,00 7,40 2,90 23,16 23,31 

Оазис, 30 л/га 2,91 12,01 8,18 7,47 2,72 23,50 23,54 

Добродій, 30 л/га 2,97 11,98 8,12 7,47 2,96 22,10 23,14 
НІР0,05 0,17  0,30  0,20   

 

Гумінові кислоти у складі ОМД справляють позитивний вплив 

на біологічну активність ґрунту. Це відбувається завдяки підвищенню 

кількості органічного субстрату у вигляді кореневих виділень та 

кореневого опаду, що в свою чергу свідчить про високі стимулюючі 

властивості ОМД. 

При цьому фітотоксичність ґрунту знизилася під посівами 

кукурудзи на 0,47–2,55 і під посівами сої – на 1,57–5,21 %. 

Застосування ОМД у відповідних концентраціях збільшує 

активність азотфіксації, урожайність рослин і вміст азоту (білка) в 

продукції. Обробка рослин ОМД, які ми досліджували, 

опосередковано впливає на активність процесу асоціативної 

азотфіксації через макросимбіот. У цьому разі активізується процес 

фотосинтезу, що сприяє інтенсифікації зв'язування атмосферного азоту 
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через збільшення надходження до бульбочок асимільованого 

рослинного вуглецю. 

Отже, при застосуванні ОМД виділення вуглекислого газу 

відбувається активніше, ніж на контрольному варіанті, що є 

показником швидкої деструкції органічної речовини. Проведені 

дослідження показали, що застосування ОМД впливало на 

функціонування біоти ґрунту, її активність та зниження 

фітотоксичності ґрунту. 

Наші дослідження на чорноземах типових 

середньосуглинкових, чорноземах опідзолених, сірих лісових ґрунтах з 

Гумісолом, Віталистом, Оазисом і Добродієм показали високу їх 

ефективність. У дослідженнях на сірих лісових ґрунтах дослідного 

поля 2005–2010 рр., попередніх дослідженнях з Гумісолом, 

Віталистом, Оазисом, Добродієм і витяжкою з гною Гумісолом ми 

вивчали різні дози вказаних добрив при обробці насіння і при 

обприскуванні посівів. Було встановлено оптимальні дози препаратів. 

У цьому досліді ми застосовували оптимальні дози вказаних 

добрив, де вивчали їх порівняльну дію на урожай і якість продукції. 

Обприскування посівів пшениці ярої Гумісолом збільшувало 

урожай зерна на 0,36 т/га (14,1 %), вміст білка зростав на 1,67 %, зерна 

кукурудзи – на 1,63 т/га (25,9 %), білка – на 1,63 %, зерна сої – на  

0,60 т/га, білка сої – 1,80 % (табл. 2). 

Застосування Гумісолу як стандарту на посівах пшениці 

поліпшувало якість зерна, зростав вміст білка, довжина колосу, 

кількість зерен у колоску, маса зерен. 

Обприскування посівів пшениці ярої по вегетації ОМД 

«Віталист» збільшувало урожайність зерна на 0,50 т/га (20,4 %), вміст 

білка зростав на 1,14 %, зерна кукурудзи – на 1,63 т/га (27,0 %), вміст 

білку – на 0,80 %, урожайність зерна сої – на 0,80 т/га (38,1 %), вміст 

білка – на 1,56 % і жиру – на 0,97 %. 

Застосування ОМД «Оазис» на посівах пшениці по вегетації 

дало приріст урожаю 0,46 т/га (18,8 %), вміст білка – 1,43 %, зерна 

кукурудзи – на 1,88 т/га (29,8 %), білка – 0,60 %, зерна сої – 0,62 т/га 

(29,5 %), вміст білка – на 1,90 % і вміст жиру – на 1,20 %. 

За рахунок значної кількості магнію, що міститься в ОМД 

«Добродій», його використання дає можливість підвищити не тільки 

продуктивність пшениці ярої, кукурудзи, сої, але й якість продукції, 

збільшується накопичення вітамінів, вуглеводів, поліпшується 

білковий і фосфорний обмін. Внесення по вегетації ОМД «Добродій» 

збільшило урожай зерна пшениці ярої за 6 років досліджень на  

0,52 т/га (21,1 %), вміст білка – на 1,40 %, зерна кукурудзи – на  
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1,82 т/га (28,9 %), білка – на 0,60 %, сої – 0,80 т/га (38,1 %), вміст  

білка – на 0,50 %, жиру – на 0,80 %. 

Висновки 
1. Застосування органо-мінеральних добрив нового покоління 

вітчизняного виробництва відповідає вимогам екологічної безпеки і 

охорони навколишнього природного середовища, енергозберігаючих 

технологій, а також сприяє створенню належних умов для рослин і 

розвитку сільськогосподарських культур. 

Гумісол та ОМД (Віталист, Оазис, Добродій) поліпшують 

фізико-хімічні показники ґрунту, не знижують його родючості та 

значно підвищують урожай сільськогосподарських культур і якість 

продукції. 

2. Застосування ОМД (Віталист, Оазис, Добродій) стимулює 

розвиток азотфіксуючих мікроорганізмів, що сприяє збагаченню 

ґрунту доступними рослинам сполуками азоту. ОМД позитивно 

впливає на мікоценоз ґрунту, знижуючи кількість грибів у ризосфері 

рослин, що свідчить про зниження загрози фітопатогенезу. 

При цьому зростає вміст загальної мікробної маси в ґрунті, 

знижується фітотоксичність ґрунту. Завдяки фунгіцидним 

властивостям застосування ОМД істотно впливає на імунний статус 

рослин, зниження поширення та розвитку хвороб. 

3. Суттєві прибавки врожайності культур отримано при 

застосуванні Гумісолу, ОМД (Віталист, Оазис, Добродій), урожайність 

зерна пшениці зростає на 0,36–0,52 т/га, білка – на 1,43–1,67 %, 

клейковини – на 1,30–2,00 %, урожайність зерна кукурудзи – на 1,63–

1,88 т/га, білка – на 0,60–0,80 %, урожайність зерна сої – на 1,56– 

1,80 т/га, білка - на 1,56–1,90 % і жиру – на 0,97–1,80 %. 
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