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Abstract 

In agriculture, particularly dangerous contamination of arable land is caused by the unbalanced introduction 

of organically mineral fertilizers when growing crops. For better growth and development of winter rape plants, 

reducing the accumulation of heavy metals and trace elements in the soil and vegetative mass of rape is recom-

mended during the budding period to apply foliar spraying with organic and mineral fertilizers Biolan at a rate 

of 15 ml / ha and Quantum Gold at a rate of 2.0 l / ha. The highest winter rapeseed seed yield was observed in the 

areas where Quantum Gold was used at the rate of 2 l / ha – seed yield was 4.42 t / ha, which is more than 1.13 t 

/ ha compared to control. 

Анотація  

У сільському господарстві особливо небезпечне забруднення орних земель спричиняє незбалансоване 

внесення органо-мінеральних добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур. Для кращого росту 

і розвитку рослин озимого ріпаку, зменшення накопичення важких металів та мікроелементів в грунті та 

вегетативній масі ріпаку рекомендується в період бутонізації застосовувати позакореневе обприску-

вання органо-мінеральними добривами Біолан в нормі витрати 15 мл/га та Квантум-Голд в нормі ви-

трати 2,0 л/га. Найвища урожайність насіння озимого ріпаку була відмічена на ділянках де застосовували 

препарати Квантум-Голд в нормі витрати 2 л/га – урожайність насіння ріпаку становила 4,42 т/га , що 

більше на 1,13 т/га у порівнянні з контролем. 

 

Keywords. Foliar supplements, micronutrient fertilizers, the soil, pollution, crop production, heavy metals. 

Ключові слова. Позакореневі підживлення, мікродобрива, грунт, забруднення, рослинницька продук-

ція, важкі метали.  
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Постановка проблеми. Земельний фонд Ук-

раїни характеризується надзвичайно високою гос-

подарською освоєністю. Через високу залежність 

продуктивності ріллі від техногенних чинників від-

буватиметься подальше забруднення та руйнація 

довкілля, зниження родючості грунтів, погіршення 

якості і безпечності врожаю, зниження екологічної 

стійкості агросфери [5].  

Сільськогосподарська галузь за обсягом виро-

бленої продукції поступається лише енергетичній 

промисловості. Надточій П. П., Мислива Т.М., Мо-

розов В.В., та ін., у своїй праці відмічають, що існує 

2 групи екологічних проблем, пов’язаних із впли-

вом сільського господарства на природне середо-

вище: велика кількість різних відходів і зміни в 

структурі і функціях ґрунтового покриву [10].  

Техногенне втручання у природний хімічний 

склад довкілля або живої речовини, неминуче, з бі-

льшою або меншою швидкістю передається від од-

ного середовища до іншого в процесі їхніх екологі-

чних взаємовідношень і взаємоперетворень. Тому з 

екологічних позицій зміну хімічних властивостей 

довкілля, пов’язану з господарською діяльністю та 

іншими антропогенними процесами, розцінюють 

як забруднення [1].  

Під забрудненням розуміють будь-які зміни 

складу повітря, вод, грунтів і харчових продуктів, 

що створюють ризик хронічного чи гострого отру-

єння, або спричинюють небажаний довготривалий 

вплив на здоров'я та діяльність людини.  

Шкодочинність або й токсичність забруднюва-

льних речовин визначають три чинники. Перший 

чинник – це їхня хімічна природа (активність, дос-

тупність тощо), тобто наскільки елементи, сполуки 

або речовини активно вступають у хімічні взаємо-

дії, розчиняються і мігрують у середовищах поши-

рення. Другий – це концентрація, або вміст на оди-

ницю об’єму чи маси повітря, води, грунту тощо. 

Третій чинник – стійкість агента, тобто тривалість 

його існування в активному стані у повітрі, воді, 

грунті й інших середовищах [8].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Сучасне сільськогосподарське виробництво 

неможливо уявити без використання мінеральних 

добрив. Застосування добрив дає можливість збіль-

шити врожайність і поліпшити якість продукції ро-

слинництва. В результаті застосування добрив під-

вищується стійкість рослинпроти хвороб, рослини 

швидше дозрівають, краще використовують во-

логу, тощо. 

ОМД не забруднюють навколишнього природ-

ного середовища, це препарати 4 класу токсичності. 

Тому особливого значення набуває агроекологічне 

обґрунтування нових добрив, створених в Україні 

на основі вітчизняної сировини як одного із шляхів 

формування безпечного, низьковитратного енерго- 

та ресурсозберігаючого елемента технології виро-

щування сільськогосподарських культур. 

Оптимальне співвідношення елементів жив-

лення в органо-мінеральних добривах запобігає 

надлишковому накопиченню нітратів в продуктах, 

забезпечує не тільки приріст врожаю, але й поліп-

шує поживну цінність продукції. Вивчення впливу 

органо-мінеральних добрив на оточуюче середо-

вище показує їх ефективність також і з екологічних 

позицій. 

До переваг органо-мінеральних добрив можна 

віднести наступні позитивні моменти. По-перше, 

органо-мінеральне добриво містить велику кіль-

кість свіжого лігніну, який є повільно діючим дже-

релом елементів мінерального живлення, джерелом 

для утворення гумусу,середовищем для розвитку 

мікроорганізмів, а значить надійним джерелом по-

живних речовин для рослин. По-друге, кальцій, що 

міститься в органо- мінеральних добривах, з одного 

боку, сприяє закріпленню органічної речовини в 

грунті, а з іншого є джерелом поповнення грунту 

кальцієм, тобто забезпечує сприятливі умови для 

формування оптимальних водно-фізичних власти-

востей грунту. По-третє, в органо-мінеральних до-

бривах міститься певна кількість рухливих пожив-

них речовин, макро- та мікроелементів, необхідних 

для рослини. По-четверте, використання органо-мі-

неральних добрив, які містять до 6% органічного 

вуглецю, дозволить вирішити одну з важливіших 

проблем сучасного сільськогосподарського вироб-

ництва - забезпечення бездефіцитного балансу гу-

мусу в грунті. По - п'яте, одержана суміш може бути 

використана як універсальний меліорант, тому що 

в процесі нейтралізації можливо спланувати одер-

жання добрива з різною реакцією середовища та з 

різним вмістом кальцію, який є основним меліору-

ючим компонентом серед меліорантів. Якщо ор-

гано-мінеральне добриво планується вносити на со-

лонцюватих грунтах, то програмується одержання 

підкисленої суміші, яка містить СаSO4, а в разі кис-

лих грунтів - то відповідно слабо лужною, насиче-

ною СаСО3. 

На ринку вже з'явилися та продовжують з'яв-

лятися ниві види добрив, які характеризуються зна-

чно вищою ефективністю в порівнянні з традицій-

ними добривами. При цьому особливого значення 

набувають добрива пролонгованої дії із заданими 

властивостями і структурою. Для забезпечення ро-

слин біогенними елементами протягом всього веге-

таційного періоду розроблені основні принципи 

формування складу універсальних органо-мінера-

льних добрив пролонгованої дії, що містять у зба-

лансованому співвідношенні поживні речовини ор-

ганічного матеріалу, природні мінерали та біологі-

чно активні сполуки.  

Позакореневе підживлення рослин має низку 

переваг перед ґрунтовим внесенням, дозволяє уни-

кнути сорбційних та інших складних процесів пере-

творення в ґрунті, забезпечує надходження мікрое-

лементів безпосередньо до органів рослин, в яких 

відбувається первинне утворення органічної речо-

вини, є досить мобільним агротехнічним прийо-

мом, який можна здійснювати за результатами рос-

линної діагностики. Збалансоване за мікроелемен-

тами живлення рослин підвищує їх стійкість до 

атмосферної й ґрунтової посухи, посилює імунітет 

у боротьбі з шкідниками та хворобами [11]. 

Внаслідок застосування великої кількості мі-

неральних добрив та пестицидів у сільському гос-
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подарстві залишається у грунті велика кількість то-

ксичних речовин, зокрема важких металів. Як уста-

новлено, мінеральні добрива та хімічні меліоранти, 

крім основних елементів живлення, містять до 5% 

домішок, з яких найбільш поширені такі важкі ме-

тали, як кадмій, свинець, цинк, стронцій, мідь – у 

фосфорних добривах; свинець, стронцій, цинк і 

мідь у вапнякових матеріалах.  

Свинець, ртуть, кадмій, миш’як і цинк вважа-

ються основними забруднювачами головним чином 

тому, що техногенне їх накопичення в навколиш-

ньому середовищі й де особливо високими тем-

пами. В сільськогосподарському виробництві це 

призводить до зниження продуктивності і погір-

шення якості продукції [7, 12]. 

У грунті важкі метали можуть зберігатись три-

валий час. Надходячи з грунту в рослини і далі в 

організм тварини і людини, можуть викликати в 

них різні захворювання. У зв’язку з цим ведення зе-

млеробства на забруднених важкими металами гру-

нтах є одним з актуальних питань для агроекологів. 

Забруднені важкими металами грунти потребують 

спеціальних засобів з детоксикації грунту, що мо-

гли б недопустити надходження їх у рослинницьку 

продукцію. Виходячи з цього, дослідження токсич-

ного впливу важких металів на природну систему 

грунт - рослина і розробка заходів з детоксикації 

грунту є актуальними. 

Науково обґрунтована система удобрення 

сільськогосподарських культур передбачає оптимі-

зацію поживного режиму ґрунту, створення пози-

тивного балансу гумусу, основних елементів жив-

лення рослин, поліпшення його водно-фізичних 

властивостей, фітосанітарного стану, підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур. Од-

нак інтенсивне застосування добрив, особливо мі-

неральних і хімічних меліорантів, спричинює зміни 

в кількісному складі важких металів. Ці елементи є 

в мінеральних добривах природними домішками, їх 

величина залежить від вихідної сировини (агроруд) 

й технологій її переробки [2]. 

Внесення важких металів разом з добривами за 

2–3 ротації сівозміни може перевищити гранично-

допустимі концентрації цих елементів у ґрунті і тим 

самим перевести категорію грунту за ступенем за-

бруднення важкими металами з допустимої – пер-

шої у другу – помірно небезпечну. Більш високе на-

вантаження важких металів на грунт у третю, най-

більш небезпечну категорію, при якій 

використовувати грунт можна буде тільки під тех-

нічні культури [9]. 

В зв’язку з цим виникла необхідність оцінки 

можливих рівнів забруднення сільськогосподарсь-

кої продукції, особливо продуктів рослинного по-

ходження, на територіях з підвищеним вмістом то-

ксичних речовин у грунтах. Одночасно виникла по-

треба в розробці та вровадженні рекомендацій 

щодо раціонального ведення виробництва, розро-

бка методів, спрямованих на зниження вмісту важ-

ких металів у врожаї [6].  

Для виконання цих завдань треба вирішувати 

багато наукових та практичних питань, одним з 

яких є оцінка агроценозів. 

Мета дослідження – вивчити вплив органо-мі-

неральних добрив на інтенсивність накопичення 

важких металів у вегетативній масі озимого ріпаку 

за різних систем удобрення в селі Агрономічному. 

Виклад основного матеріалу. Згідно ДЕСТу 

за ступенем екологічної безпеки для грунтів, рос-

лин, тварин і людини поділяютья на три класи: до 

першого належать високо небезпечні елементи (Аs, 

Сd, Нg, Se, Рb, F, Zn, F); до другого середньонебез-

печні (В, Сo, Ni, Мo, Sb, Сz); до третього малонебе-

зпечні ( Ва, V, Мn, Sr) [3]. 

Найбільш токсичні для ґрунту, біоти та лю-

дини важких металів І класу небезпечності. Біль-

шість цих речовин сконцентровано в трофічних ла-

нцюгах. Незважаючи на те, що самі собою важкі 

метали не ксенобіотики, у підвищених концентра-

ціях вони завдають школи всім живим організмам. 

У ґрунтах знижується біологічна активність, змен-

шується врожай сільськогосподарських культур, 

його якісні показники, що негативно впливає на 

здоров’я людей. 

Високий рівень техногенного навантаження на 

агроландшафти в останні роки призводить до під-

вищеного рівня забруднення їх важкими металами, 

які відносяться до найбільш шкідливих для навко-

лишнього середовища хімічних забруднювальних 

речовин. Важкі метали передаються по трофічних 

ланцюгах з вираженим кумулятивним ефектом, у 

зв’язку з чим токсичність їх може проявлятись рап-

тово на окремих ланках трофічних ланцюгів. 

Важкі метали є полівалентними, добре сорбу-

ються ґрунтами, утворюють важкорозчинні спо-

луки з фосфатами й гідроокисами, що сприяє їх по-

ступовому нагромадженню в ґрунтовому середо-

вищі. Це призводить до підвищення токсичного 

потенціалу ґрунту, впливає на його біологічну ак-

тивність, викликає патологічні зміни в протіканні 

біологічних процесів, накопичення шкідливих ре-

човин у сільськогосподарських культурах.  

Нагромадження важких металів у ґрунті впли-

ває на його родючість і мікробіологічну активність. 

Забруднення важкими металами є одним із факто-

рів, що визначають продуктивність сільськогоспо-

дарських культур та якість сільськогосподарської 

продукції. Токсичність важких металів по відно-

шенню до рослин визначається не валовим їх вміс-

том в ґрунті, а в основному вмістом їх рухомих спо-

лук.  

Найбільш доступною, екологічно безпечною 

та економічно вигідною є біологізація землеробс-

тва, при якій збільшення органічної маси в системі 

удобрення дозволяє розрідити концентрацію важ-

ких металів у грунті. У той же час з використанням 

великої кількості органічних, вапнякових та міне-

ральних добрив, які є базою для збільшення вироб-

ництва сільськогосподарської продукції, у значній 

кількості вносяться і токсичні метали. Тому при ро-

зробці заходів для зниження негативної дії важких 

металів на ланцюг грунт-рослина необхідно ви-

вчати дію різних співвідношень органічних, міне-

ральних добрив та меліорантів у системах удоб-

рення. 
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На сьогодні Україна має значний дефіцит мік-

роелементів в грунті, оскільки, протягом останніх 

років, агрономи дотримують інтенсивних техноло-

гій вирощування сільськогосподарських культур, а 

надходження мікроелементів в грунт значно зни-

жено за рахунок істотного зниження поголів’я ВРХ. 

Нестача мікроелементів у грунті зумовлює зни-

ження врожаю, його якості, пошкодження рослин 

шкідниками та ураження хворобами.  

Аналіз наведених прикладів показує, що на ри-

нку вже з'явилися та продовжують появлятись ниві 

види добрив, які характеризуються значно вищою 

ефективністю в порівнянні з традиційними добри-

вами. При цьому особливого значення набувають 

добрива пролонгованої дії із заданими властивос-

тями і структурою. Для забезпечення рослин біо-

генними елементами протягом всього вегетацій-

ного періоду розроблені основні принципи форму-

вання складу універсальних органо-мінеральних 

добрив пролонгованої дії, що містять у збалансова-

ному співвідношенні поживні речовини органіч-

ного матеріалу, природні мінерали та біологічно ак-

тивні сполуки. 

За результатами досліджень були встановлені 

агрохімічні показники сірого лісового ґрунту при 

застосуванні органо-мінеральних добрив. У прове-

дених дослідженнях при застосуванні ОМД зміню-

вались активність та спрямованість біологічних 

процесів у кореневій зоні рослин, оптимізувалась 

діяльність мікрофлори ґрунту, що позитивно впли-

ває на підвищення продуктивності рослин. Так, на 

контрольних ділянках рН грунту становила 4,9 на 

ділянках де здійснювалось позакореневе обприску-

вання Біолоном в нормі витрати 15 мл/га та Кван-

тум-Голд в нормі витрати рН був на рівні 5,0. Що 

стосується азот органічних сполук, то відмічаємо 

збільшення даних сполук на ділянках де застосову-

вали органо-мінеральні добрива. Даний показник 

становив 74,1 мг/кг, тоді, як на контрольних ділян-

ках азот органічних сполук було в кількості 73,9 

мг/кг. Відповідно збільшувалась кількість рухо-

мого фосфору та обмінного калію в порівнянні з ко-

нтрольними ділянками. Найвищі агрохімічні пока-

зники були відмічені на ділянках де в період веге-

тації рослини ріпаку обприскували розчином 

Квантум-Голд в нормі витрати 2 л/га. Кількість ру-

хомого фосфору становила 169 мг/кг, а обмінного 

калію 127 мг/кг (Табл. 1). 

Таблиця 1 

Агрохімічні показники сірого лісосвого грунту при застосуванні 

органо-мінеральних добрив, (середнє 2017-2018 р.р.) 

Варіанти 

досліду 
рН 

Нr мг.-

екв/100 г 

грунту 

Обмінні ос-

нови 

мг.-екв/100г. 

грунту 

Азот органічних спо-

лук, мг/кг 

Рухом. 

фосфор, 

мг/кг 

Обмін ка-

лій, 

мг/кг 

Са Мg 

Контроль 

(обробка Н20) 
4,9 2,5 7,0 1,0 73,9 158 100 

Біолан 

15 мл/га 
5,0 2,4 8,7 1,1 74,1 169 110 

Квантум-Голд 

2л/га 
5,0 2,4 9,0 1,1 74,1 202 127 

 

Як свідчать дані агроекологічного обстеження 

середньозважений показник вмісту рухомих форм 

важких металів в ґрунтовому покриві орних земель 

досліджувальних ділянок де здійснювалось обпри-

скування органо-мінеральним добривом Біоланом 

нижчий максимально допустимого рівня і стано-

вив: по кадмію - 0,02, свинцю – 0,55, цинку 4,2 мг/кг 

грунту. Перевищення ГДК було по міді на 1,8 мг/кг 

і становило 4,8 мг/кг грунту. Вміст важких металів 

та мікроелементів на контрольних ділянках відпо-

відав ГДК, крім міді, вміст якої становив 4,9 мг/кг 

грунту. 

В розрізі ділянок вміст рухомих форм кадмію 

в орних землях варіює від 0,02 до 0,03, рухомих 

форм свинцю – від 0,55 до 0,56 мг /кг ґрунту. Най-

вищий вміст рухомих форм міді спостерігався на 

контрольних ділянках, даний показник був на рівні 

4,9 мг/кг ґрунту (Табл. 2). 

Таким чином, застосування органо-мінераль-

них добрив Біолан в нормі витрати 15 мл/га і Кван-

тум-Голд в нормі витрати 2 л/га сприяє зменшенню 

важких металів та мікроелементів у грунті, позити-

вно впливає на біологічний стан мікоценозу ґрунту, 

при цьому зростає вміст загальної мікробної маси в 

ґрунті, знижується фітотоксичність ґрунту, збіль-

шується азот органічні сполуки, рухомий фосфор та 

обмінний калій. Завдяки фунгіцидним властивос-

тям застосування ОМД істотно впливає на імунний 

статус рослин, знижує поширення та розвитку хво-

роб. 
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Таблиця 2 

Вміст рухомих форм важких металів та мікроелементів у грунті під 

озимим ріпаком, мг/кг (середнє 2017-2018 р.р.) 

№ Варіанти удобрення Важкі метали ГДК мг/кг 

1. 
Контроль 

(обробка Н20) 

Cd 

Pb 

Cu 

Zn 

Всього 

0,7 

6,0 

3,0 

23,0 

32,7 

0,03 

0,56 

4,9 

4,3 

 

2. 
Біолан 

15 мл/га 

Cd 

Pb 

Cu 

Zn 

Всього 

0,7 

6,0 

3,0 

23,0 

32,7 

0,02 

0,55 

4,8 

4,2 

 

3. Квантум-Голд 2л/га 

Cd 

Pb 

Cu 

Zn 

Всього 

0,7 

6,0 

3,0 

23,0 

32,7 

0,02 

0,55 

4,8 

4,2 

 

 

Відомо, що внесення органо-мінеральних добрив сприяє надходженню важких металів із грунту до 

вегетативних органів рослин. В результаті аналізів було відмічено, що вміст важких металів та мікроеле-

ментів у вегетативній масі озимого ріпаку відповідає ГДК. На ділянках де проводилось позакореневе обп-

рискування рослин озимого ріпаку органо-мінеральними добривами, зокрема Біоланом в нормі витрати 15 

мл/га вміст свинцю був менший ніж на контрольних ділянках і становив 0,16 мг на 1 кг грунту, відповідно 

вміст цинку таком був меншим в порівнянні з контрольними ділянками і становив 15,0 мг на 1 кг грунту, 

інші показники вмісту кадмію і міді були такі, як на контрольних ділянках (Табл. 3). 

Таблиця 3 

Вплив агротехнологій вирощування озимого ріпаку на вміст важких металів та мікроелемен-

тів у вегетативній масі (середнє 2017-2018 р.р.) 

№ Варіанти удобрення 

мг на 1 кг грунту 

свинець кадмій мідь цинк 

ГДК 5,0 ГДК 0,3 ГДК 3,0 ГДК 50,0 

1. Контроль, (обробка Н20) 0,17 0,01 2,9 16,0 

2. Біолан, 15мл/га 0,16 0,01 2,9 15,0 

3. Квантум-Голд 2л/га 0,16 0,01 2,9 16,0 

 

Таким чином, застосування органо-мінераль-

них добрив при вирощуванні озимого ріпаку сприяє 

кращому росту і розвитку рослин ріпаку, а вміст ва-

жких металів та мікроелементів у вегетативній масі 

був набагато менший ГДК. 

Для оцінки інтенсивності біологічного погли-

нання рослинами важких металів із ґрунту нами ро-

зрахований коефіцієнт біологічного поглинання 

(КБП), який пізніше був названий коефіцієнтом на-

копичення. Цей коефіцієнт є відношенням концен-

трації елемента в рослинній продукції до його кон-

центрації у ґрунті. Як видно з таблиці найбільший 

коефіцієнт поглинання кадмію мав місце у варіанті 

де на посівах ріпаку вносились позакоренево Біо-

лан в нормі витрати 15 мл/га та Квантум-Голд в но-

рмі витрати 2 л/га, даний показник становив 0,5 таді 

як на контролі (без удобрень) коефіцієнт накопи-

чення важких металів та мікроелементів становив 

0,33. Інтенсивність поглинання свинцю в усіх варі-

антах досліду була низькою і за винятком контро-

льного варіанта знаходилась на одному рівні. Пог-

линання цинку проходило дещо з різною інтенсив-

ністю, так коефіцієнт накопичення цинку на 

контрольному варіанті становив 3,72 а на ділянках 

де вносились мікродобрива даний показник був 

менший і становив 3,57 (Табл. 4). 

Таблиця 4 

Коефіцієнти накопичення важких металів в рослинах 

озимого ріпаку залежно від систем удобрення (середнє 2017-2018 р.р.) 

№ Варіанти удобрення 
Важкі метали 

свинець кадмій мідь цинк 

1. Контроль (обробка Н20) 0,3 0,33 0,59 3,72 

2. Біолан 15 мл/га 0,29 0,5 0,6 3,57 

3. Квантум-Голд 2л/га 1,29 0,5 0,6 3,57 
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Таким чином, завдяки застосуванню позакоре-

невих підживлень рослин озимого ріпаку органо-

мінеральними добривами коефіцієнт накопичення 

в зеленій масі ріпаку свинцю та цинку був менший 

ніж на контролі. Коефіцієнт накопичення кадмію та 

міді був дещо вищий ніж на контрольних ділянках. 

Без мікроелементів принципово неможливе 

повноцінне засвоєння основних добрив (азоту, фо-

сфору і калію) рослинами. Нестача мікроелементів 

порушує обмін речовин та хід фізіологічних проце-

сів у рослині. Мікроелементи сприяють синтезу в 

рослинах повного спектра ферментів, які дають 

змогу інтенсивніше використовувати енергію , воду 

та мікроелементи. Тільки завдяки збалансованому 

застосуванню добрив, що містять мікроелементи, 

можна отримати максимальний урожай належної 

якості , що генетично закладений у насінні сільсь-

когосподарських культур. Нестача мікроелементів 

у доступній формі у грунті призводить до зниження 

швидкості перебігу процесів, що відповідають за 

розвиток рослин. В кінцевому результаті це призво-

дить до втрат урожаю, його класності та незадові-

льних органолептичних властивостей . 

Проведення позакореневих підживлень є ефе-

ктивним способом удобрення сільськогосподарсь-

ких культур в тому числі і озимого ріпаку. Слід за-

значити, що такий спосіб живлення рослин відомий 

давно, але поширення набув в останні роки. Особ-

ливо ефективним є листкове (позакореневе) вне-

сення мікроелементів. Ефективність листкового за-

стосування мікроелементів у багато разів вища по-

рівняно із внесенням у грунт. 

На ефективність засвоєння мікроелементів 

особливо впливає форма, у якій вони знаходяться. 

Так, загальновідомо, що найбільш ефективною є 

хелатна, тобто органічна, форма, у якій мікроеле-

мент (переважно метал) знаходиться у зв’язку хела-

туючим агентом (переважно органічною кисло-

тою). Ефективність халатів при позакореневому 

живленні, за різними дослідженнями, у 5-10 разів 

краща порівняно з сольовими формами. Незважа-

ючи на невелику кількість споживання рослинами 

мікроелементів, вони відіграють не менш суттєву 

роль у формуванні врожаю, ніж мікроелементи. Не-

стача будь-якого елемента може бути лімітуючим 

фактором. Відомо, що коефіцієнт використання по-

живних речовин х грунту є невисоким: для азотних 

та калійних добрив він становить від 30 до 60%, для 

фосфорних на різних грунтах – від 15 до 40%, а що 

стосується мікроелементів – менше ніж 1% від ру-

хомих форм мікроелементів у грунті. Ці факти да-

ють змогу зробити певні висновки щодо ефективної 

організації підживлення рослин. 

Ці факти дають змогу зробити певні висновки 

щодо ефективної організації підживлення рослин. 

Навіть при достатній кількості мікроелементів 

у грунті рослини далеко не завжди можуть засвою-

вати їх. Фактично будь-які погодні та грунтово клі-

матичні умови значно впливають на доступність мі-

кроелементів для рослин. А нанесені на листкову 

поверхню мікроелементи легко проникають у рос-

лини, добре засвоюються, дають швидкий ефект. 

При листковому живленні макро та мікроелементи 

безпосередньо включаються в синтез органічних 

речовин у листках або переносяться в інші органи 

рослин і використовуються у метаболізмі. Позако-

реневе живлення, при якому поживні елементи в 

рухомих формах надходять у рослини, зазвичай на-

багато ефективніше, ніж внесення добрив у грунт. 

Своєчасне позакореневе підживлення дає можли-

вість забезпечити рослини макро- та мікроелемен-

тами в критичні фази розвитку, коли вони їх найбі-

льше потребують, зменшити прояви стресу за дії 

несприятливих чинників довкілля, запобігти розви-

тку хвороб через нестачу тих або інших елементів, 

створити оптимальні умови для росту і розвитку ро-

слин. 

Важкі метали, надходячи у рослини, знижують 

є урожай, погіршують його якість не лише своєю 

токсикацією, але й заважають надходженню в рос-

лини необхідних елементів живлення. Хром, ні-

кель, мідь, кадмій, ртуть, свинець є інгібіторами на-

дходження і переміщення по рослинах фосфору і 

калію. Найбільше важких металів накопичується у 

кореневій системі рослин, менше – в стеблах і най-

менше – в репродуктивних органах. Ця закономір-

ність зберігається й при збільшенні концентрацій 

важких металів у ґрунті [4].  

В результаті досліджень впливу органо-міне-

ральних добрив на врожайність озимого ріпаку та 

біохімічні показники відмічена слідуюча закономі-

рність. Так, на контрольних ділянках без позакоре-

невих підживлень урожайність насіння ріпаку ста-

новила 3,29 т/га, олійність - 46,2%. Найвища уро-

жайність насіння озимого ріпаку була відмічена на 

ділянках де в період вегетації у фазу бутонізації рі-

паку застосовували препарати Квантум-Голд в но-

рмі витрати 2 л/га – урожайність насіння ріпаку ста-

новила 4,42 т/га , що більше на 1,13 т/га у порів-

нянні з контролем.  

В результаті застосування органо-мінеральних 

добрив збільшувалась олійність у насінні озимого 

ріпаку, і вихід олії з одного гектара. Так, на конт-

ролі вихід олії становив 1,52 т/га, а на ділянках де 

вносились органо-мінеральні добрива під час буто-

нізації – він становив 2,02 т/га . 

Таким чином, найкращі умови для формування 

зернової продуктивності, вихід жиру та біохімічні 

показники насіння озимого ріпаку склалися при за-

стосуванні позакореневих обприскувань органо-мі-

неральними добривами. 

Висновки. Внесення органо-мінеральних доб-

рив сприяє надходженню важких металів із грунту 

до вегетативних органів рослин. На ділянках де 

проводилось позакореневе обприскування рослин 

озимого ріпаку органо-мінеральними добривами, 

зокрема Біоланом в нормі витрати 15 мл/га вміст 

свинцю був менший ніж на контрольних ділянках і 

становив 0,16 мг на 1 кг грунту, відповідно вміст 

цинку таком був меншим в порівнянні з контроль-

ними ділянками і становив 15,0 мг на 1 кг грунту, 

інші показники вмісту кадмію і міді були такі, як на 

контрольних ділянках. 

Інтенсивність поглинання свинцю в усіх варіа-

нтах досліду була низькою і за винятком контроль-
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ного варіанта знаходилась на одному рівні. Погли-

нання цинку проходило дещо з різною інтенсивні-

стю, так коефіцієнт накопичення цинку на контро-

льному варіанті становив 3,72 а на ділянках де вно-

сились мікродобрива даний показник був менший і 

становив 3,57. 

На контрольних ділянках без позакореневих 

підживлень урожайність насіння ріпаку становила 

3,29 т/га, олійність - 46,2%. Найвища урожайність 

насіння озимого ріпаку була відмічена на ділянках 

де в період вегетації у фазу бутонізації ріпаку засто-

совували препарати Квантум-Голд в нормі витрати 

2 л/га – урожайність насіння ріпаку становила 4,42 

т/га , що більше на 1,13 т/га у порівнянні з контро-

лем. 
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