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П ротягом останніх років системи земле
робства в Україні розвивалися екстен
сивним шляхом, що призвело до деграда

ції та зниження родючості ґрунтів. Хімізація зем
леробства натомість інтенсивно зростала 
починаючи з 1965 р. та досягла найвищого роз
витку у 1986 — 1990 рр., коли на гектар посівної 
площі вносили по 141 кг NPK, що значною мірою 
послаблювало інтенсивність деградаційних про
цесів та за поєднання з іншими заходами сприяло 
відтворенню родючості ґрунтів. Утім, починаючи 
з 1991 р. обсяги внесення органічних і мінераль
них добрив поступово зменшувалися, і вже на по
сівну площу під урожай 2006 р. було внесено ор
ганічних добрив на 1 га всього лише по 0,7 т, 
а мінеральних — по 40 кг, в т. ч.: азоту — 27, фос

фору — 7 і калію — 6 кг. Унаслідок цього протя
гом останніх двадцяти років спостерігалося поси
лення деградаційних процесів, зменшення у ґрун
ті запасів гумусу та інших біогенних елементів.

Щ ороку втрачається понад 40 млн т гумусу
Дише за останні три роки ґрунти України в се
редньому втратили 0,05% гумусу, 4 мг/кг ґрунту- 
рухомих фосфатів і 6 мг/кг — обмінного калію. 
Внаслідок незбалансованого внесення і виносу 
органічної речовини та ерозії ґрунтів щорічні 
втрати гумусу становлять у середньому 
0,6 — 0,7 т/га, тобто понад 40 млн т. Водночас 
деякі ґрунти змінились настільки, що їх можна 
віднести до інших різновидів або навіть до іншо
го типу ґрунтів.
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Альтернатива гною
Важливу роль у регулюванні гумусового балансу 
відіграє внесення гною. Однак через скорочення 
поголів'я великої рогатої худоби в Україні знизи
лися обсяги виробництва гною і зменшилося 
його внесення з 6,5 т/га у 1990 р. до 0,5 т/га 
у 2006 р.
Гідною альтернативою інтенсивному викорис
танню ґрунту може стати розробка екологічно 
безпечних систем землеробства, які дають змо
гу вирощувати екологічно чисту продукцію од
ночасно підвищуючи ґрунтову родючість.
Ґрунтозахисні технології біологічного 
землеробства дають змогу економити пальне 
(у 2 — 4 рази), мінеральні добрива (у 2 і більше 
разів), пестициди (у 5 — 8 разів), робочий час 
(у 3 рази) і мати вологонакопичувальний ефект. 
Такі технології поряд з використанням гною, 
передбачають використання нетоварної части
ни врожаю — соломи та грубостеблових реш
ток, а також сидератів.

Використання соломи 
в європейських країнах
Результати застосування соломи як альтерна
тиви традиційним органічним добривам вивча
ли багато вітчизняних та зарубіжних учених.
У країнах із розвиненим сільськогосподар
ським виробництвом основну масу післяжнив
них решток застосовують як добриво і лише 
незначну частку спалюють. Приміром, у Німеч
чині спалюють лише 5% соломи, а 45% викорис
товують як органічне добриво. У Франції спа
люють 12%, решту застосовують у тваринни
цтві, або загортають у ґрунт як добриво. Такою 
ж  є тенденція в Бельгії, Великій Британії, Ні
дерландах, Люксембурзі. У Великій Британії 
використання соломи порівняно з попередніми 
роками зросло у 18 разів.

За спалювання соломи гумус вигорає 
на глибині 5 см
Дедалі більше в Україні після збирання урожаю 
розкидають солому полем та загортають у ґрунт. 
Проте, на початку 50 — 60 рр. минулого сторіччя, 
у зв'язку з поглибленням процесів спеціалізації, 
а водночас через відсутність ефективних агрохі- 
мікатів для боротьби з хворобами рослин і надій
них засобів механізації більшу частину соломи 
спалювали.
Навіть сьогодні серед певної частини населення 
України поширена думка про доцільність спалю
вання соломи як ефективного засобу боротьби 
з хворобами і шкідниками, проте не враховують 
шкоди, що завдає ґрунту спалювання органічної 
речовини. Так, на одному 1 м2 солома згорає за 
ЗО — 40 с, а температура на поверхні ґрунту може 
досягати 360°С, на глибині 5 см — близько 50°С. 
Гумус вигорає в шарі ґрунту завглибшки

0 — 5 см, а вода втрачається — в шарі 0 — 10 см. 
Дослідження показали, що за спалювання соло
ми погіршуються водно-фізичні властивості 
ґрунту, зменшується біологічна активність. Зо
крема, збільшується брилуватість ґрунту, а част
ка агрономічно цінних компонентів та водостій
кість знижуються.

Склад соломи
Солома містить близько 15% води і приблизно на 
80% складається з органічної речовини. Хімічний 
склад соломи значно змінюється залежно від 
властивостей ґрунту і погодних умов. У серед
ньому солома містить 0,5% азоту, 0,25 — фосфор
ного ангідриду, 0,8 — окису калію і 35 — 4% орга
нічного вуглецю, 25 г бору, 15 — міді, 150 — мар
ганцю, 2 — молібдену, 200 — цинку і 0,5 г 
кобальту.

За даними вітчизняних 
науковців, для 
забезпечення 
бездефіцитного балансу 
гумусу необхідно щорічно 
вносити до 7 т/га 
органічних добрив.

Солома гуміфікується гірше 
за кореневі рештки
За розкладання кореневих та післяжнивних ре
шток зернових культур, через відносно низький 
вміст у їхньому складі азоту процеси мінераліза
ції переважають над процесами гуміфікації, 
оскільки безазотисті гумусові сполуки нестійкі 
і досить швидко мінералізуються. Встановлено, 
що для кореневих решток озимої пшениці кое
фіцієнт гуміфікації знаходиться в межах 0,15 — 
0,18, а для соломи — близько 0,10.
Під час розкладання соломи до ґрунту надходять 
не лише необхідні для рослин мінеральні сполу
ки, але й багато вуглекислого газу (до 25% від за
гальної маси соломи). Сполучаючись із водою, 
він утворює вугільну кислоту, яка сприяє пере
веденню у розчинну форму певної кількості по
живних елементів ґрунту. Відтак солома поліп
шує кореневе живлення і повітряний режим.

Коефіцієнт 
гуміфікації 

кореневих решток 
озимої пшениці 

становить 0,15-0,18, 
а соломи -  

близько 0,10
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Післяжнивні рештки у ґрунті 
зменшують кількість патогенів
Загортання соломи позитивно впливає на проце
си, що відбуваються в ґрунті, у тому числі й на 
збільшення запасів гумусу. Шляхом зароблення 
післяжнивних решток також можна збільшити 
загальну чисельність мікроорганізмів у ґрунті 
в 1,4 —2 рази, а патогенних — зменшити у десят
ки разів.
Вміст сухої органічної речовини в соломі стано
вить 85%, у підстилковому гної — 20, зеленому 
добриві — 10, рідкому гною — 3%.

Подрібнена солома більш вологомістка, порівняно з цілою, 
більшою мірою гігроскопічна, рівномірніше розподіляється 
в орному шарі ґрунту і доступніша для мікрофлори.

Під час 
спалювання 
на 1 м2 солома 
згорає 
за 30 -40  с, 
водночас 
температура на 
поверхні ґрунту 
може досягати 
ЗБ0°С

Недоліки використання соломи
До негативних властивостей соломи слід відне
сти її депресивну дію на культуру, під яку вона 
вносилась як добриво. Встановлено, що крім ши
рокого співвідношення С:ІЧ, інгібувальна дія 
пов'язана з присутністю у соломі розчинних 
форм органічних сполук. Водна витяжка зі сві
жої соломи затримує розвиток рослин. У соломі 
і продуктах її розкладання виявлено ряд похід
них фенолу, які мають токсичний вплив на 
рослини.
У ґрунті продукти розкладання соломи — ванілі
нова, кумарова і бензойна кислоти помітно інгі
бують ріст рослин. Фітотоксичний ефект про
дуктів розкладання соломи проявляється у за
тримці росту коріння, порушенні обміну 
речовин, хлорозі. Крім фенольних сполук, за 
розкладання соломи утворюється низка органіч
них кислот: мурашина, оцтова;- молочна, масля
на, щавлева, бурштинова, валеріанова та ін. — 
що шкідливо впливають на розвиток кореневої 
системи рослин.
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Особливо багато шкідливих сполук накопичу
ється за анаеробного розкладання соломи. За ае
робних умов і в ґрунтах з високою біологічною 
активністю токсичні сполуки розкладаються 
швидше.

Азот покращує вплив соломи
Встановлено, що велике значення в усуненні де
пресивного ефекту соломи на рослини має азот, 
високі дози якого зводять до мінімуму цей вплив. 
Найкращий ефект спостерігається за додавання 
сульфату амонію за тиждень до загортання соло
ми. Детоксикація свіжої соломи відбувається за
вдяки стимуляції азотом мікробіологічного ком
плексу ґрунту. Водночас умови розкладання со
ломи в ґрунті визначають характер накопичення 
продуктів розкладання органічної речовини. Ф і
тотоксичні сполуки, що утворилися, за аеробних 
умов можуть швидше засвоюватися мікроорга
нізмами або бути інактивованими в результаті 
адсорбції на органічних чи мінеральних коло
їдах, або нейтралізовані іншими сполуками 
в процесах гуміфікації.
За анаеробних умов токсичні речовини зберіга
ються триваліший період, особливо за невисо
ких температур і нестачі азоту.
Мінеральні речовини, що містяться в соломі, та
кож впливають на перебіг процесів розкладання, 
бо потреба мікроорганізмів у мінеральних речо
винах подібна до потреби в них вищих рослин. 
Зазвичай, для нормального розкладання вміст 
мінеральних речовин у рослинних рештках до
статній, а відтак вони, на відміну від азоту, на
вряд чи можуть лімітувати цей процес. Тому для 
кращого розкладання пожнивних решток по
трібно вносити невеликі дози азотних добрив 
або застосовувати спеціальні препарати — де
структори стерні.

Тривалість перегнивання органічних решток
Відомо, що розкладання рослинних решток 
у ґрунті проходить повільно і залежить від якості 
їхнього загортання та погодних умов. Установле
но, що за 2,5 — 4 місяці розкладається до 46% со
ломи, за півтора-два роки — до 80%, решта — 
пізніше.
За розкладання 1 кг соломи в ґрунті вже через 
З місяці утворюється близько 50 г гумусу, а через 
2 роки новоутворення закінчується, досягаючи 
максимального значення близько 90—100 г. Но
воутворені гумусові речовини належать до класу 
так званого «поживного гумусу» — через 4 роки 
відзначають їх зменшення до 70 г.
Процес розкладання органічної речовини рос
линних решток перебігає тим швидше, що біль
ше в них міститься азоту. Розрахунки показу
ють, що за внесення соломи як добрива слід вне
сти азотні добрива з розрахунку 10 — 15 кг діючої 
речовини на кожну тонну соломи.
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Водночас солома перегниватиме стабільніше за до
статньої аерації ґрунту. Активність мікроорганізмів 
підвищується, якщо замість мінеральних азотних 
добрив додати до соломи рідкий гній (6—10 т/га).

Правила ефективного використання соломи
Д ля якомога ефективнішого використання соло
ми як органічного добрива важливо дотримува
тися певних правил:
• солому на добриво варто вносити насамперед 

на збіднених ґрунтах, на полях, що розміщені 
від тваринницьких ферм на відстані понад
5 км, а також за нестачі у господарстві гною;

•  солому можна вносити під усі сільськогосподар
ські культури: просапні, кормові, зернові і зерно
бобові. Найкраще солому використовувати при 
загортанні під основний обробіток ґрунту;

•  рівномірність розподілу подрібненої соломи 
(довжина подрібнення 5 —10 см) повинна ста
новити не менш як 75% безпосередньо під час 
обмолоту зерна комбайнами;

•  подрібнена солома може залишатися в полі 
протягом одного-двох тижнів після збиральних 
робіт, виконуючи роль мульчі, що захищає 
ґрунт від висушування;

•  після розкидання соломи слід внести азотні до
брива в дозі 10 — 15 кг д.р. на 1 т соломи, потім 
не пізніше, ніж за два дні поле потрібно обро
бити дисковою бороною на глибину 8 —12 см;

• під напівпар рівномірно розподілену полем
і заправлену мінеральним добривом солому 
потрібно загортати на глибину 20 — 22 см;

•  після внесення соломи ґрунт готують під посів 
запланованих сільськогосподарських культур 
відповідно до прийнятих технологій;

•  для більш повного (40 — 50%) розкладання біо
маси соломи потрібно, щоби термін від загор
тання її в ґрунт до висіву сільськогосподар
ських культур становив не менше 6 — 8 місяців.

За дотримання таких рекомендацій уже в пер
ший рік культурні рослини можуть використо
вувати до 15 — 25% азоту, 20 — ЗО фосфору і 25 — 
40% калію з соломи,

Екологічні переваги
Використання соломи на добриво має велику 
екологічну значимість, а саме:
• утилізується величезна маса органічної речо

вини, що мінералізується в ґрунті, елементи 
продуктів напіврозкладу повністю поглина
ються ґрунтовим комплексом;

•  солома повторно включається до колообігу мі
нерального й органічного живлення рослин 
для формування нової біомаси і вирощування 
нового врожаю;

•  солома, розкладаючись у ґрунті протягом три
валого часу, не забруднює його високими кон
центраціями нітратного азоту, органічним 
фосфором і калієм;

•  сталий баланс надходження до ґрунту і витрат 
елементів живлення рослинами із соломи уне
можливлює вимивання рухомих елементів і ви
несення їх із поверхневим стоком у водойми;

•  рівномірно розкидана полем солома захищає 
ґрунт у спеку від пересихання і ущільнення;

•  внесення соломи до ґрунту сприяє розвитку 
ґрунтової фауни, підвищує активність бакте
рій, дощових черв'яків та інших живих орга
нізмів, які сприяють поліпшенню агрохімічних 
і фізичних властивостей ґрунту;

•  із ліквідацією скирт соломи погіршуються умо
ви розмноження мишоподібних гризунів, на
громадження насіння бур'янів, а також пато
генної мікрофлори зернових культур.

Збитки від спалювання соломи
Спалювання стерні допускають як виняток за 
масового зараження колосових культур корене
вими гнилями і фузаріозом, що перевищує до
пустиме граничне значення. Рішення про це по
винна приймати відповідна обласна чи районна 
комісія.
За використання побічної частини врожаю коло
сових культур на добриво скорочується число 
проходів агрегатів полем, зменшується ущіль
нення ґрунту, затрати праці скорочуються 
в 4,7 — 6,3 рази, витрати коштів — у 1,7 — 1,9 рази. 
Тривалими виробничими дослідами встановле
но, що за використання соломи зернових коло
сових урожайність зерна кукурудзи в середньо
му підвищується на 25 — 30%; знижуються також 
затрати на виконання технологічних операцій 
і витрати пального — від 15 до 55%.
Отже, за відсутності гною збереження родючос
ті ґрунту можливе шляхом використання побіч
ної продукції рослинництва, а щоб уникнути не
достатньої забезпеченості ґрунту рухомими 
формами поживних елементів, необхідно вноси
ти мінеральні добрива, альтернативи яким поки 
що немає. ■

Ш о ретельніше 
подрібнена солома, 

то швидше вона 
розкладається
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