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Abstract. Deals with the results of studies on the impact of organic fertilizer «lapwing» 
and biostimulator fertilizers «Biohrom» on agrochemical indices of soil, in particular to 
reduce acidity content of trivalent chromium, nitrogen, phosphorus, potassium and the 
yield of grain crops and researched content in grain trivalent chromium.

Research has established that in the version where made during autumn autumn 
plowing 10 t/ha of organic fertilizer «lapwing» and during the growing season plants 
sprayed with growth regulators «Biohrom» at a dose of 5 l/ha grain crop research 
had the highest content of trivalent chromium, mg/kg: Corn – 0,918; spring wheat – 
1,289; buckwheat – 0,918; soya – 1,125; oats – 0,643 and was compared to control 
(mg/kg): 0,612; 0,800; 0,405; 0,609; 0,317.

Thus, based on our research performed revealed that the use of liquid organic 
fertilizer «Biohrom» with a balanced content of trivalent chromium (300-600 mg/kg) a 
positive effect on agronomic indicators of soil on the growth and development of crops 
throughout the period of the growing season, provides increased yield by 13-28% and 
ecologically clean products with content required number of trivalent chromium.
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вплив органічних добрив «одуд» і «біохроМ»  
Зі ЗбалансованиМ уМістоМ тривалентного 

хроМу на агрохіМічні покаЗники ґрунту
Висвітлено результати досліджень з вивчення впливу органічних добрив 

«ОДУД» і біостимулятора – добрива «Біохром» на агрохімічні показники 
ґрунту, зокрема на зменшення кислотності, вміст тривалентного хрому, 
азоту, фосфору, калію та на урожайність зерна досліджуваних культур і на 
вміст в зерні тривалентного хрому.

Ключові слова: органічні добрива, ґрунт, агрохімічні показники, три-
валентний хром. 

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи практичними завданнями. Про 
вплив сполук хрому+3 на організм тварин, людей висвітлено у вели-
кому ряді наукових праць з різних аспектів біології, тваринництва та 
ветеринарної медицини. Дослідженню механізмів дії хрому+3 та його 
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ролі у живленні тварин присвячені фундаментальні праці науковців 
США. Водночас в Україні вивчати ці питання розпочали лише в 
останнє десятиріччя. Наразі вивчення ролі хрому+3 в функціону-
ванні метаболічних шляхів в організмі тварин є важливим біоло-
гічним напрямом, оскільки розв’язання цієї наукової проблеми 
створить передумови для профілактики метаболічних порушень з 
використанням сполук хрому+3 [1, 5, 7].

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання даної проблеми. Проведені узагальнення даних 
літератури вже нині вказують на актуальність використання сполук 
хрому+3 в живленні різних видів тварин. Рекомендації вчених Європи, 
США і Канади, як і результати експериментальних до сліджень укра-
їнських вчених, одержані в останні роки, свідчать, що хром+3 є есен-
ціальним мікроелементом як для людини, так і тварин.

Аналіз даних літератури і результати експериментальних 
до сліджень вчених інституту біології тварин НААН дають змогу 
зробити висновок, що тварини здатні реагувати на добавки хрому+3 
до раціону змінами метаболізму, резистентності, репродуктивної, 
дезінтоксикаційної та антиоксидантної функцій, а також продук-
тивності. Майже у всіх видів тварин хром+3 позитивно впливає на 
вуглеводний, ліпідний і протеїновий обміни, стан імунної та антиокси-
дантної систем, ріст і розвиток плодів, стимулює метаболізм глюкози 
та інсуліну. Добавки до раціону більшості видів тварин сполук 
хрому+3, у тому числі одержаних на основі нанотехнологій карбокси-
латів, експериментально обґрунтовані й мають перспективу широ-
кого застосування у тваринництві та ветеринарній медицині. Однак 
для встановлення потреби сільськогосподарських тварин у хромі+3 
необхідно враховувати низьку доступність його з кормів, а також 
посилене виділення з організму за дії стресових чинників. 

А тому в технологіях вирощування сільськогосподарських 
культур необхідно забезпечити внесення добрив зі збалансо-
ваним вмістом хрому+3, щоб виростити їх урожай з необхідним 
вмістом тривалентного хрому [2, 3, 4, 6].

Однак дослідження в Україні з цієї проблеми не проводилися.
А тому впродовж 2011-2013 рр. нами розроблено і запатенто-

вано технологію отримання органічних добрив нового покоління 
«ОДУД» із збалансованим вмістом тривалентного хрому [10] 
для внесення його в основний і передпосівний обробіток ґрунту 
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та технологію отримання рідкого біостимулятора – добрива 
«Біохром» з необхідною кількістю Сг+3 [9] для допосівної обробки 
насіння ярих і озимих культур та позакореневого підживлення 
рослин під час вегетації.

Виробництво органічного добрива «ОДУД» з Сг+3 організовано 
на побудованому цеху (біоферментаторі) в ТзОВ «Світ шкіри» 
(м. Болехів) та виробництво методом кавітації органічного біости-
мулятора (добрива «Біохром») – в асоціації «Біоконверсія» [8].

Мета досліджень: вивчити вплив органічних добрив «ОДУД» 
та «Біохром» із збалансованим вмістом тривалентного хрому на 
агрономічні показники ґрунту та продуктивність кукурудзи на 
зерно, ярої пшениці, гречки, сої, вівса і на вміст в зерні досліджу-
ваних культур Сг+3.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження з вивчення цієї 
проблеми виконували упродовж 2012-2014 рр. на дослідному полі 
Подільського державного аграрно-технічного університету. Ґрунт 
– чорнозем типовий, важкосуглинковий, за гранулометричним 
складом характеризується такими агрохімічними показниками: 
рН – 6,5; вміст кальцію – 21,0 мг/кг на 100 г ґрунту, забезпечення 
азотом низьке (116 мг/кг ґрунту), рухомим фосфором – (середнє) – 
91 мг/кг грунту, вміст обмінного калію високий – 168 мг/кг грунту, 
кількість бактерій на КАА середня – 6,5 млн./г. Вивчали вплив орга-
нічних добрив «ОДУД» на агрохімічні показники грунту, врожай-
ність культур та вміст тривалентного хрому в зерні.

Дослідження виконували за такою схемою: 
1.  Без добрив – контроль. 
2.  Внесення N120P86K86.
3.  Внесення N120P86K86 + позакореневе підживлення регулятором 

росту «Біохром» – 5 л/га.
4.  Внесення органічного добрива «Біоактив» – 10 т/га.
5.  Внесення органічного добрива «Біоактив» – 10 т/га + позако-

реневе підживлення регулятором росту «Біохром» – 5 л/га.
6.  Внесення органічного добрива «ОДУД» – 10 т/га.
7.  Внесення органічного добрива «ОДУД» – 10 т/га + позакоре-

неве підживлення регулятором росту «Біохром» – 5 л/га.
Використовували органічне добриво «ОДУД» з вмістом 

тривалентного хрому 540 мг/кг), регулятор росту «Біохром» з 
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вмістом тривалентного хрому 5,4 мг/л, вироблені згідно розроб-
леної і запатентованої нами технології.

Органічні добрива «ОДУД», «Біоактив» та мінеральні добрива 
N120P80K80 (нітроамофоска – 5 ц/га, карбамід – 82 кг/га) вносили 
під основний обробіток ґрунту.

Висівали кукурудзу гібриду Любава, пшеницю яру сорту 
Чадо, гречку сорту Єлена, сою сорту Устя, овес сорту Аркан. 

Органічні добрива «ОДУД», «Біоактив» та мінеральні добрива 
N120P80K80 (нітроамоска – 5 ц/га, карбамід – 82 кг/га) вносили під 
основний обробіток ґрунту, «Біохром» – під час вегетації.

Дослідження і агрохімічний аналіз проводили згідно загаль-
ноприйнятих методик [12-14].

виклад основного матеріалу дослідження. Органічні добрива 
є не тільки джерелом живлення рослин, але й засобом поліпшення 
біологічних, фізичних і хімічних властивостей ґрунту. 

Технологія перероблення органічних відходів шкіряного 
виробництва і осаду очисних споруд методом аеробної біоло-
гічної ферментації є важливим етапом у циклі безвідходного 
виробництва та мінімізації техногенного впливу на довкілля.

Дослідженнями встановлено, що органічні добрива «ОДУД» і 
«Біоактив», отримані методом пришвидшеної біологічної фермен-
тації, значно впливали на агрохімічні показники ґрунту (табл. 1).

Таблиця 1
агрохімічні показники грунту дослідної ділянки  

залежно від внесених добрив (середнє за 2013-2014 рр.)
№ 

п/п Варіант
Вміст, мг/кг

РН Cr N N2 P К
1 Контроль без добрив 6,2 19,78 125,58 70,77 89,19 162,76
2 Внесення N120P80K80 6,3 19,78 147,43 71,21 121,81 175,8
3 Внесення N120P80K80 + «Біо-

хром», 5 л/га 6,3 19,82 148,25 70,98 121,76 174,9

4 Внесення «Біоактиву», 10 т/га 6,4 21,49 156,27 82,85 124,29 171,15
5 Внесення «Біоактив», 10 т/га + 

«Біохром», 5 л/га 6,4 21,49 155,92 82,32 123,21 172,16

6 Внесення ОДУД, 10 т/га 6,7 52,03 161,14 87,58 118,16 170,14
7 Внесення ОДУД, 10 т/га + «Біо-

хром», 5 л/га 6,7 52,06 160,06 87,55 115,02 166,57
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Одним із найбільш важливих показників грунту є реакція 

середовища, яка суттєво впливає не лише на її агрономічні показ-
ники, але й на ріст, розвиток і продуктивність сільськогосподар-
ських культур [13, 14]. Дослідженнями встановлено позитивний 
вплив на динаміку pHсол. органічного добрива «ОДУД» з мікро-
елементом хром. Внесення його в дозі 10 тонн/га забезпечило 
зменшення кислотності ґрунтів на 0,5 pHсол.

Дослідження динаміки азоту в грунті дозволили виявити 
тенденцію до збільшення вмісту як загального азоту, так і його 
нітратної форми. Збільшення вмісту загального азоту відбува-
лось за внесення усіх видів добрив. Так, у варіанті, де вносили 
«ОДУД», 10 т/га з мікроелементом хром, вміст загального азоту 
був більший, ніж на контролі на 36,5 мг/кг, відповідно нітратного 
азоту – на 16,81 мг/кг. Дослідженнями встановлено збільшення 
рухомого фосфору на 28,97 мг/кг та обмінного калію на 8,38 мг/кг 
порівняно до контролю. Водночас відбулось збільшення вмісту 
мікроелементу хром+3 на 32,25 мг/кг порівняно до контролю та на 
30,54 мг/га порівняно до варіанту, де вносили «Біоактив», 10 т/га.

Дослідженнями встановлено, що у варіанті, де під зяблеву 
оранку вносили органічні добрива «ОДУД» у дозі 10 т/га та вико-
нували позакореневе підживлення регулятором росту «Біохром» 
(5 л/га), врожайність кукурудзи на зерно становила 7,2 т/га, що на 
2,98 т/га більше, ніж на контролі і на 0,67 т/га більше, ніж у варі-
анті, де вносили «Біоактив» у дозі 10 т/га та обприскували регуля-
тором росту «Біохром» – 5 л/га.

У цьому варіанті збільшення врожайності пшениці ярої 
становило 1,76 т/га порівняно до контролю, гречки – 0,68; 
сої – 1,12; вівса – 1,31 т/га, а порівняно до варіанту, де вносили 
«Біоактив», 10 т/га, підживлювали позакоренево регулятором 
росту «Біохром» у дозі 5 л/га, збільшення врожаю становило 
відповідно 0,32; 0,31; 0,17; 0,33 т/га.

Внесення органічного добрива «ОДУД» із збалансованим 
умістом тривалентного хрому мало значний вплив на вміст 
тривалентного хрому у зерні кукурудзи, пшениці ярої, гречки, сої, 
вівса залежно від внесених добрив. Дослідженнями встановлено, 
що органічні добрива «ОДУД» і «Біоактив», отримані методом 
прискореної біологічної ферментації, значно впливали на агрохі-
мічні показники грунту. На основі результатів дослідження нами 
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встановлено, що внаслідок внесення органічних добрив «ОДУД» 
з підвищеним вмістом тривалентного хрому в зерні кукурудзи 
гібриду Любава, пшениці ярої сорту Чадо, гречки сорту Єлена, 
сої сорту Устя, вівса сорту Аркан було забезпечено уміст трива-
лентного хрому, необхідного в технології виготовлення збалансо-
ваного за поживними елементами комбікорму для годівлі тварин.

Так, внесення під зяблеву оранку 10 т/га органічного добрива 
«ОДУД», виготовленого методом біологічної ферментації, забез-
печило вміст в зерні кукурудзи 0,816 мг/кг тривалентного хрому, 
що на 0,517 мг/кг більше порівняно до контролю, на 0,363 мг/кг 
більше порівняно до варіанту з внесенням N120P80K80 і на 263 мг/кг 
більше порівняно до варіанту, де вносили 10 т/га органічного 
добрива «Біоактив».

За внесення 10 т/га органічного добрива «ОДУД» під 
пшеницю яру вміст тривалентного хрому становив 0,921 мг/кг, 
що на 0,830 мг/кг більше порівняно до контролю, на 0,780 мг/кг 
більше порівняно до варіанту з внесенням мінеральних добрив 
у дозі N120P80K80 і на 0,491 мг/кг більше, ніж у варіанті внесення 
органічного добрива «Біоактив». 

Внесення 10 т/га органічного добрива «ОДУД» під гречку 
забезпечило вміст в зерні тривалентного хрому 0,978 мг/кг, що на 
0,341 мг/кг більше порівняно до контролю, на 0,338 мг/кг більше 
порівняно до варіанту з внесенням мінеральних добрив N120P80K80, 
на 0,263 мг/кг більше порівняно до варіанту, де вносили 10 т/га 
органічного добрива «Біохром». 

У варіанті з внесенням 10 т/га органічного добрива «ОДУД» 
під сою вміст тривалентного хрому в зерні становив 0,832 мг/га, 
що на 0,316 мг/кг більше порівняно до контролю, на 0,314 мг/кг 
більше порівняно до варіанту, де вносили міндобрива N120P80K80 
і на 0,223 мг/кг більше порівняно до варіанту, де вносили 10 т/га 
органічного добрива «Біоактив».

У варіанті, де вносили 10 т/га органічного добрива «Біоактив» 
під овес вміст в зерні тривалентного хрому становив 0,481 мг/кг, 
що відповідно на 0,155 мг/кг більше порівняно до контролю, 
на 0,152 мг/кг більше порівняно до варіанту з внесенням міне-
ральних добрив у дозі N120P80K80 і на 0,080 мг/кг більше порівняно 
до варіанту, де вносили 10 т/га органічного добрива «Біоактив». 
У третьому, п’ятому і сьомому варіантах додатково виконували 
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позакореневе підживлення (обприскування) регулятором росту 
«Біохром» у дозі 5 л/га рослини кукурудзи у фазу 5-8 листочків, 
пшениці ярої – у фазу виходу в трубку, гречки – у фазу бутонізації, 
сої – в фазі початок бутонізації, вівса – у фазу виходу в трубку.

Дослідженнями встановлено, що у варіанті, де восени під 
зяблеву оранку вносили 10 т/га органічного добрива «ОДУД» 
і під час вегетації рослини обприскували регулятором росту 
«Біохром» у дозі 5 л/га, в зерні дослідних культур був найвищий 
уміст тривалентного хрому, мг/кг: кукурудзи – 0,918; пшениці ярої 
– 1,289; гречки – 0,918; сої – 1,125; вівса – 0,643 або було більше 
порівняно до контролю на 0,612; 0,800; 0,405; 0,609; 0,317 мг/кг. 

Таким чином, на основі виконаного нами дослідження 
встановлено, що застосування рідкого органічного добрива 
«Біохром» із збалансованим вмістом тривалентного хрому (300-
600 мг/кг) позитивно впливає на агрономічні показники грунту, 
на ріст й розвиток сільськогосподарських культур упродовж 
всього періоду їх вегетації, забезпечує збільшення врожайності 
на 13-28% і отримання екологічно чистої продукції з умістом 
необхідної кількості тривалентного хрому. 

висновки і перспективи подальших досліджень. На основі 
виробничих і експериментальних досліджень встановлено, що 
внесення в основний обробіток органічного добрива «ОДУД» із 
збалансованим вмістом тривалентного хрому (300-600 мг/кг) в 
дозі 10 т/га + 5 л/га «Біохрому» під час вегетації значно покращує 
агрономічні показники грунту і забезпечує збільшення врожай-
ності та необхідний вміст в зерні досліджуваних культур Сг+3 .

У даний час продовжуються дослідження з вивчення впливу 
органічних добрив із збалансованим вмістом тривалентного 
хрому на ріст і розвиток тварин, птиці та рослин досліджуваних 
культур і на агрохімічні показники грунту.
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Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению 

влия ния органических удобрений «ОУОД» и биостимулятора удобрения 
«Био хром» на агрохимические показатели почвы, в частности на уменьше-
ние кислотности, содержание трехвалентного хрома, азота, фосфора, ка-
лия и на урожайность зерна исследуемых культур и на содержание в зерне 
трехвалентного хрома .

Ключевые слова: органические удобрения, почва, агрохимические пока-
затели, трехвалентный хром.


