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ЗАСТОСУВАННЯ ГЛИБОКОВОДНИХ

ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ОСАДІВ ЧОРНОГО

МОРЯ У ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ЖИВЛЕННЯ 

ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Досліджено вплив глибоководних органо-мінеральних осадів Чорного моря (ГВОМО) на формування врожаю 
озимої пшениці сорту Смуглянка за умов основного та позакореневого внесення та підтверджено їх ефективність у 
складі комплексних добрив. Визначено елементний склад ГВОМО та можливість використання їх та їхніх компонентів 
як доб рив у технологіях вирощування високих і якісних урожаїв озимої пшениці.

Результати дослідження ГВОМО Чорного моря слугують основною розробки екологічно безпечних систем жив-
лення у технологіях вирощування високих та якісних врожаїв сільськогосподарських культур.

К л ю ч о в і  с л о в а: сільськогосподарські культури, пшениця, сапропель, елементи живлення, IСP-спектрометрія.

Невпинне зростання населення земної кулі 
ставить перед світовою спільнотою проблеми, 
від вирішення яких залежить подальше існу-
вання людства. Останніми роками все більше 
занепокоєння викликає проблема продоволь-
чого забезпечення населення. Збільшення кі-
ль кості їжі та іншої сільськогосподарської про-
дукції все більше залежатиме від інтенсифіка-
ції використання землі та розробки технологій, 
що будуть зосереджені на підвищенні ефе к-
тив ності використання ресурсів та мінімізації 
впливу на довкілля. У зв’язку з цим хлібні зла-
ки привертають увагу науковців, економістів, 
державних діячів, оскільки вони посідають чі-

ль не місце в раціоні людини і займають у світі 
половину орних угідь.

Одним із важливих чинників підвищення 
врожайності в сучасному рослинництві є за-
безпечення посівів сільськогосподарських ку-
ль тур добривами. Перспективним у цьому на-
прямку є розвиток досліджень молекулярних 
механізмів регуляції іонного гомеостазу, дії біо-
логічно-активних речовин, що зумовлює ство-
рення високопродуктивних сортів нового по-
коління та ефективних агрохімікатів, у т. ч. 
добрив з високими коефіцієнтами засвоєння 
поживних речовин.

Високі врожаї озимої пшениці нерозривно 
пов’язані з високими збалансованими дозами 
внесення макро- та мікроелементів. Головним 
сучасним напрямом розвитку систем живлен-
ня рослин і створення високоефективних до-
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брив є розробка комплексних складних препа-
ративних форм. Зокрема, увага приділяється 
створенню комплексних добрив для позакоре-
невого підживлення, що дає змогу значно під-
вищити коефіцієнти засвоєння поживних ре-
човин та знизити надходження токсичних ре-
човин у навколишнє середовище. 

Рівень внесення мінеральних та органічних 
добрив в Україні виключно низький, що не за-
безпечує досягнення належного рівня врожай-
ності культур у рослинництві. Насамперед, це 
пов’язано із економічними причинами. Ефек-
тивність використання добрив в країні також 
недостатня. Частково це можна пояснити ґрун-
тово-кліматичними умовами, але основною при-
чиною є недосконалість систем живлення. То-
му необхідна розробка нових високоефектив-
них технологій підвищення ефективності за-
своєння добрив. 

Виснаження та дефіцит природних ресурсів 
на суші, які відчуває сьогодні рослинництво у 
всьому світі, та вигідне географічне розташу-
вання України (є вихід до моря) зумовлюють 
необхідність звернути увагу і об’єднати зусил-
ля в освоєнні ресурсів Чорноморського басей-
ну. Наростаючий дефіцит продовольства, який 
пов’язують зі збільшенням народонаселення 
та виснаженням земель сільськогосподарсько-
го призначення, прогнозована екологічна криза 
та очікуване глобальне потепління, а також ви-
сокі вимоги (стандарти), які зараз встановлю-
ються до сільгосппродукції, роблять актуа ль-
ним вирішення питання впровадження в аг-
ровиробництво нових, екологічно безпечних, 
при родних органо-мінеральних матеріалів. 

Накопичено значний досвід використання 
сапропелів як добрив. Підвищений інтерес до 
вивчення сапропелів обумовлений перспекти-
вою прямого використання їх як сировини для 
хімічної промисловості, в сільському госпо-
дарстві, в бальнеології та для отримання біо-
логічно активних препаратів [1—7].

Результати широкомасштабних геологічних 
досліджень і використання морських сапропе-
левих, сапропелевидних осадів та інших ор га-

но-мінеральних осадів Чорного моря в аграр-
них і екологічних цілях, які проводилися в Ук-
раїні, виявилися надзвичайно цікавими. Ве лика 
кількість органічних речовин та біо логічно ак-
тивних мікроелементів у сапропелях, а також 
великі ресурси їх у Чорному морі, встановлені 
за результатами попередньої оцінки [8—10], — 
все це робить ці осади перспективними для за-
стосування як сировини в аграрному комплек-
сі України [11—36]. 

Як показали дослідження, суміші з вмістом 
сапропелевих та сапропелевміщуючих осадів, 
які вживаються як добрива, покращують стру-
к туру ґрунтів, значно підвищують потенціал 
утримання поживних речовин в піщаних ґрун-
тах, поступово віддають ґрунту поживні речови-
ни, сприяють переходу кислих ґрунтів у ней-
тральні та виведенню радіонуклідів і важких 
металів, підвищують вміст вологи, забезпечують 
комплексом цінних мікроорганізмів, захищаю-
чи рослини від хвороб, стимулюють активний 
ріст рослин та розвиток кореневої системи. 
Перелічені властивості сапропелів зумовлюють 
більш швидке дозрівання і підвищення урожай-
ності та знижують стрес рослин за несприятли-
вих умов навколишнього середовища. 

Зазначимо, що комплексні добрива на основі 
покладів Чорного моря мають біогенне похо-
дження і не містять домішок, контамінуючих 
продукцію рослинництва та довкілля (напр., 
важких металів), мають у своєму складі макро-, 
мезо-, мікроелементи, численні органічні речо-
вини, що робить їх важливою скла довою еколо-
гічно безпечних технологій вирощування висо-
ких та якісних врожаїв сільськогосподарських 
культур. Встановлено, що в їхньому складі при-
сутні комплекс фульво- і гумінових кислот, каро-
тиноїди, цитокініни, гібереліни та широкий набір 
амінокислот. Видовий склад живого світу дав-
ньочорноморського басейну був бідніший за та-
кий сучасного Чорного мо ря, але в кількісному 
відношенні він був значно багатший на органіч-
ну речовину. Її сезонне осідання призводило до 
виникнення сапропелевміщуючих осадів з їх-
ньою характерною шаруватістю [37—40].
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На сьогоднішній день мінеральні добрива в 
Україні, зокрема фосфорні, мають високий вміст 
важких металів, добрива численних фірм з мі-
кроелементами містять фітотоксичну для рос-
лин етилендіамінтетрауксусну кислоту (ЕДТА) 
тощо. Таким чином, застосування комплекс-
них добрив на основі глибоководних органо-
мінеральних відкладів Чорного моря може зни-
зити хімічне навантаження на агроценози і 
стати вагомим чинником забезпечення висо-
ких врожаїв сільськогосподарських культур, 
від новлення родючості ґрунтів та зниження 
ва ртості добрив на ринку України [11—36].

Під час виконання науково-технічного про-
екту «Виготовлення експериментальної партії 
нових комплексних добрив на основі природ-
них органо-мінеральних донних відкладів Чор-
ного моря» були проведені комплексні теоре-
тичні, аналітичні та морські експедиційні до-
слідження, в результаті яких [15]:

 досліджено основи створення стабільних, 
придатних для обприскування, робочих роз-
чинів сапропелів та мінеральних добрив;

 уточнено дані про речовинний склад, влас-
тивості і технологічну цінність (як нетради-
ційної сировини) глибоководних органо-мі-
неральних осадів Чорного моря;

 з’ясовано дані про рельєф дна перспектив-
ної ділянки в західній частині Чорного моря, 
особливості залягання відкладів тощо для 
розробки родовищ органо-мінеральної си-
ровини;

 вибрано полігон в західній глибоководній 
частині Чорного моря та здійснено відбір 
тех нологічних проб;

 отримано вихідні дані для вирішення техніч-
них і технологічних завдань, пов’язаних зі 
створенням продукції на основі природних 
органо-мінеральних відкладів Чорного моря.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ,

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Дослідний полігон розташовувався в західній 
частині Чорного моря і займав площу 1378 км2 
[15]. Дослідження виконувалися 65-м експеди-

ційним рейсом науково-дослідного судна «Про-
фессор Водяницкий», в ході яких вивчалася лі-
тологічна будова осадової товщі полігону за ко-
лонками донних осадів. Середня товщина про-
дуктивного шару (власне сапропель та інші види 
сапропелевміщуючих осадів) становила в серед-
ньому 51 см [15]. Встановлено, що коколітові 
мікрошаруваті осади, які перекривають сапро-
пелеву товщу, збагачені мікроелементами та ор-
ганічною речовиною і можуть бути використані 
для виготовлення добрив [1, 3, 4, 7, 15].

Проводилися комплексні теоретичні, аналі-
тичні та морські експедиційні дослідження, 
спрямовані на отримання вихідних даних, що 
стосуються закономірностей та умов розпо-
всюдження і залягання сапропелевміщуючих 
осадів у західній частині Чорного моря, а та-
кож їх речовинного складу, властивостей, тех-
нологічної цінності. 

Під час морських експедиційних робіт були 
виконані площинна і маршрутна зйомки, від-
працьовано спуско/підйомні операції, в ре-
зультаті яких відібрані колонки донних осадів, 
зроблено їх літологічний опис і пробовідбір 
для різних видів аналізів. На борту судна ви-
конані вимірювання фізичних і водно-фі зич-
них властивостей осадів. Проведено відбір 
кру пномасштабних проб різних типів органо-
мінеральних осадів для технологічних випро-
бувань. Використовувалися стандартні мето-
дики та методи досліджень.

При дослідженні речовинного складу та влас-
тивостей глибоководних органо-міне ра ль них 
осадів використовували хімічний, спек т ра ль ний, 
рентгеноструктурний, мікроскопічний і елек-
тронномікроскопічний, гранулометричний та 
фізико-механічний аналізи за загальновизна-
ними методиками. При виконанні гео ло го-по-
шукових робіт застосовували літологічні, стра-
ти графічні, гео- і гідрохімічні, ін же нер но-гео ло-
гічні методи досліджень. При розчленовуван ні 
глибоководних осадів Чорного моря зас то со-
ву вався літостратиграфічний метод. Від бір гео-
логічних і технологічних проб здійснювався за 
допомогою глибоководного буріння геологічни-



79ISSN 1815-2066. Наука та інновації. T. 8, № 6, 2012

Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України

ми трубками та драгування. Для вив чення ре-
льєфу дна застосовувався гідроакустичний ме-
тод досліджень із використанням суд нового 
ехолота та локатора бокового огляду.

У процесі виконання досліджень виготовили 
експериментальну партію нових комплексних 
добрив на основі природних органо-мі не ра-
льних донних осадів Чорного моря з метою до-
слідження їх впливу на формування високих 
врожаїв озимої пшениці та інших культур, а та-
кож біофортифікації в умовах виробництва.

Проводили дослідження та узагальнювали 
дані щодо складу глибоководних органо-мі не-
ральних осадів Чорного моря. Елементний склад 
ГВОМО визначали методом ІСР-спек тро мет-
рії на емісійному спектрометрі ICAP 6300 Duo 
MFC (США) після озолення у азотній кислоті 
(осч) за допомогою мікрохвильової пробопід-
готовки Multiwave 3000 фірми Anton Paar (Ав-
стрія). При визначенні елементного складу 
сап ропелів встановлено високий вміст макро- 
та мікроелементів, що є перспективним для 
покращення елементного складу урожаю та 
його якісних показників (табл. 1).

Встановлено, що ГВОМО містять такі важ-
ливі макро- та мікроелементи як кальцій, маг-
ній, калій, залізо, марганець, мідь, бор тощо. 
Нові дані стосовно макро- та мікроелементно-
го складу глибоководних органо-мінеральних 
осадів Чорного моря дають змогу уточнити ра-
ніше виявлені закономірності розподілу еле-
ментів відповідно до типу осаду. Отримані да ні 
підтверджують технологічну цінність глибоко-
водних органо-мінеральних осадів як ком п ле-
ксної сировини для використання у аг рар них 
цілях (для підвищення родючості ґрунтів, сти-

мулювання росту рослин, підвищення їх вро-
жайності тощо).

Дослідження ефективності ГВОМО як ком-
понентів систем живлення проводилися про-
тягом 2009—2011 рр. на базі Дослідного сіль-
ськогосподарського виробництва Інституту фі-
зіології рослин і генетики НАН України в смт 
Глеваха Васильківського району Київської обл. 
на виробничих посівах озимої пшениці. 

Об’єктом досліджень був короткостебловий 
сорт озимої пшениці (Triticum aestivum L.) Сму-
глянка (РР-1 та РР-2). Досліди проводили на 
темно-сірому опідзоленому ґрунті, піщано-лег-
косуглинковому за механічним складом. Вміст 
гумусу становив 1,8 %, рН 5,6. Площа ділянки 
складала 12,95 м2, облікова площа — 10 м2. По-
вторність — 4—8-кратна. 

Протягом вегетації проводили підживлення 
рослин, боротьбу зі шкідниками, бур’янами та 
хворобами і фенологічні спостереження. На сін-
ня обробляли перед посівом протруйником 
Селест Топ (1,5 л/т). До робочого розчину до-
давали комплексні добрива на основі монока-
лійфосфату (2 кг/т насіння). Протягом вегетації 
об робляли рослини фунгіцидами Альто Су пер 
(0,5 л/га) і Амістар Екстра (0,7 л/га), інсекти-
цидом Енжіо (0,2 л/га), зокрема у фазу кущін-
ня та по прапорцевому листку. Гербіциди Дербі 
(0,070 л/га) і Аксіал (1,0 л/га) вносили у фазу ви-
ходу в трубку озимої пшениці. Виз на чення струк-
тури врожаю здійснювали шляхом відбору рос-
лин за тиждень до збирання врожаю та аналізом 
снопів. Збір урожаю проводили комбайном Сам-
по-500. Результати оброб ля ли статистично [41].

Показано, що в умовах польових дослідів 
застосування комплексних добрив є не від’є м-

Таблиця 1
Визначення вмісту хімічних елементів у зразках сапропелю Чорного моря

методом IСP-спектрометрії, мг/кг

Еле менти

Al As B Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe K Mg Mn Mo
1,035 0 2,120 25,763 0 0,050 9411,0 0,071 0,044 0 1,512 17,310 246,400 273,767 129,100 0

Na Ni P Pb S Sb Se Si Sn Sr Ti V Zn
109,020 0,054 5,003 0 116,200 0 0 39,793 0 68,937 0 0,132 5,100
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ним елементом підвищення урожайності посі-
вів озимої пшениці. Більш ефективним було 
застосування добрив сумісно з сапропелями 
навесні у перше та друге підживлення, порів-
няно з їх внесенням восени (сезони 2009—2010 
[19] та 2010—2011 рр.). За нашими даними 
(див. табл. 2), урожай зерна при внесенні ком-
плексних добрив разом із сапропелями у осін-
нє підживлення майже не поступається його 
рівню за умов позакореневого внесення по ве-

гетації (54,1 ц/га і 58,8 ц/га відповідно) та пе-
ревищує його рівень на контрольних варіантах 
і варіантах, де вносили лише мінеральні до-
брива (27,1 ц/га та 38,8 ц/га відповідно).

Необхідно зазначити, що існують обмежен-
ня при позакореневому застосуванні добрив з 
ГВОМО. Зважаючи на високий вміст кальцію 
та інших дво- та тривалентних катіонів у скла-
ді ГВОМО, їх не можна змішувати з добрива-
ми на основі водорозчинних монофосфату ка-

Таблиця 2
Вплив кореневого та позакореневого внесення добрив на урожай

озимої пшениці сорту Смуглянка, 2010–2011 рр.

Варіанти

Схема внесення добрив по варіантах

Урожай,
ц/га

Терміни внесення добрив

Осіннє (основне) І (фаза кущіння) ІІ (вихід
у трубку)

ІІІ (пра пор-
цевий листок)

Без внесення добрив (контроль) — — — — 27,1
N90P60K60S10 N40P50K40 N30P10K10S5 N10K10S5 N10 38,8
N90P60K60S10 + сапропель, 10 кг N40P60K60 + сап-

ро пель, 10 кг/га
N35S5 N15S5 — 54,1

N90P60K60S10 + сапропель, 10 кг N40P40K40S10 N35P10K10S10 + сап-
ропель, 5 кг/га

N15P10K10 + сап-
ропель, 5 кг/га

N10P10 58,8

НІР05 4,4

Таблиця 3
Вплив кореневого і позакореневого внесення добрив на вміст білка і клейковини

в зерні озимої пшениці сорту Смуглянка, 2010–2011 рр.

Варіанти

Схема внесення добрив по варіантах Вміст

Терміни внесення добрив

білка, % клейко-
вини, %Осіннє (основне) І (фаза

кущіння)
ІІ (вихід
у трубку)

ІІІ (пра-
порцевий 
листок)

Без внесення добрив
(контроль)

— — — — 16,2 34,8

N90P60K60S10 N40P50K40 N30P10K10S5 N10K10S5 N10 20,0 43,5
N90P60K60S10 + сапропель,
10 кг

N40P60K60 + сапро-
пель, 10 кг/га

N35S5 N15S5 — 20,3 44,1

N90P60K60S10 + сапропель,
10 кг

N40P40K40S10 N35P10K10S10 + са-
пропель, 5 кг/га

N15P10K10 + са-
пропель, 5 кг/га

N10P10 20,6 44,8

НІР05 0,5 1,1
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лію, боратів, міді тощо. Крім того, застосуван-
ня ГВОМО одночасно з гербіцидами класів 
феноксіоцтової кислоти, бензойної кислоти 
(Банвел) та з грамініцидом Піноксаден [11, 
12] знижує ефективність хімічної прополки. 
Тому доцільно застосовувати ГВОМО та до-
брива на їх основі із сучасними фунгіцидами 
(Альто Супер, Амістар Екстра, Таліус) та ін-
сектицидами (Енжіо, Актара).

Аналіз зерна на вміст білка і клейковини 
проводили в лабораторії якості зерна Інституту 
фізіології рослин і генетики НАН України на 
ІЧ-аналізаторі Inframatik 8600 фірми Perten 
Instruments AB (Швеція). 

Вегетаційний сезон 2010—2011 р. відрізняв-
ся підвищеними температурами та сильною 
посухою у генеративну фазу розвитку пшени-
ці. Інтенсивні дощі у період збирання також 
зумовили зниження врожаю. За цих умов спо-
стерігався вищий, ніж зазвичай, вміст білка та 
клейковини у зерні.

Внесення азотних, фосфорних, калійних до-
брив та сірки сумісно із сапропелями сприяло 
підвищенню вмісту білка в зерні озимої пше-
ниці як за осіннього підживлення, так і за вес-
няного (20,3 та 20,6 % відповідно), порівняно 
із контролем, де цей показник складав 16,2 %, 
та варіантом, де вносилися лише мінеральні 
добрива (20,0 %). Встановлено, що як корене-
ве, так і позакореневе внесення комплексних 
добрив разом із сапропелями виявило високу 
ефективність дії та позитивно впливало на 
урожай і якість зерна озимої пшениці сорту 
Смуглянка (табл. 3). 

Аналіз структури врожаю продемонстрував 
позитивну дію добрив на кількість продуктив-
них пагонів і, особливо, на масу зерна з боко-
вих пагонів у досліджуваного сорту.

ВИСНОВКИ

1. Встановлено, що ГВОМО Чорного моря 
можуть бути важливою складовою екологічно 
безпечних технологій вирощування високих 
та якісних врожаїв сільськогосподарських ку-
льтур, оскільки їхньою особливістю є похо-

дження з продуктів розкладу живих організ-
мів та присутність у них макро-, мезо-, мікро-
елементів, численних органічних речовин. 
Встановлено, що сапропелі підвищують ефек-
тивність використання добрив у посівах ози-
мої пшениці та є важливим елементом систем 
живлення культури.

2. Досліджено закономірності та умови по-
ширення глибоководних органо-мінеральних 
осадів в західній частині Чорного моря. Вста-
новлено, що сапропелеві, коколітові та діато-
мові осади широко розповсюджені вздовж 
кон тинентального схилу та в глибоководній 
западині Чорного моря і їх запаси практично 
невичерпні. У західній частині моря сапропе-
левий горизонт утворює єдиний, витриманий 
за площею горизонт, типовий для всього ба-
сейну. Проте в різних морфолітологічних зо-
нах він має різну потужність (від 45—50 см до 
1—2 м). Коколітові мули залягають безпосе-
редньо над сапропелевими мулами на поверх-
ні дна і мають потужність до 50 см, іноді біль-
ше. Діатомові осади мають більш суттєву по-
тужність (в деяких випадках до 7 м).

3. Отримано уточнені дані для визначення 
найбільш перспективних ділянок дна в захід-
ній частині Чорного моря для визначення мож-
ливості постановки пошукових робіт. По бу до-
вано уточнену схему розподілу літофаціаль-
них типів сапропелевміщуючих осадів.

4. Отримано уточнені дані про склад, влас-
тивості і технологічну цінність глибоководних 
органо-мінеральних осадів Чорного моря. Ці 
дані підтверджують технологічну цінність гли-
боководних органо-мінеральних осадів як ком-
п лексної сировини для використання у галузі 
сільського господарства.

5. В умовах польових дослідів встановлено 
позитивну дію добрив при застосуванні їх ра-
зом із сапропелями на урожайність рослин 
озимої пшениці сорту Смуглянка та  ефектив-
ність застосування сапропелів як добрив. Заз-
начено обмеження при застосуванні глибоко-
водних органо-мінеральних осадів Чорного мо-
ря за умов позакореневого внесення.
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6. Аналіз структури врожаю продемонстрував 
позитивну дію сапропелю і добрив на кількість 
продуктивних пагонів та масу зерна з бокових 
пагонів у високоінтенсивного сорту Смуглянка.

7. Запропоновано шляхи удосконалення сис-
теми мінерального живлення (обробка насіння, 
збалансовані системи живлення — гранульовані 
добрива на основі сапропелів, добрива для поза-
кореневого внесення) для підвищення ефектив-
ності використання макро- та мікроелементів 
рослинами озимої пшениці. Вста новлено, що 
осади Чорного моря (сапропелі) можуть бути 
ефективними компонентами ком п лексних сис-
тем живлення та захисту посівів культурних рос-
лин. Їх застосування доцільне для обробки насін-
ня, кореневого підживлення та створення неток-
сичних для культурних рос лин робочих розчинів 
агрохімікатів, біофортифікації.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЛУБОКОВОДНЫХ 
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ОСАДКОВ ЧЕРНОГО 

МОРЯ В ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ ПИТАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Исследовано влияние глубоководных органо-минераль-
ных осадков Черного моря (ГВОМО) на формирование 
урожая озимой пшеницы сорта Смуглянка при основном и 
внекорневом внесении и подтверждена их эффективность 
в составе комплексных удобрений. Определен элементный 
состав ГВОМО и возможность использования их в качест-
ве удобрений и их компонентов в технологиях выращива-
ния высоких и качественных урожаев озимой пшеницы. 
Результаты исследования ГВОМО Черного моря служат 
основой разработки экологически безопасных систем пи-
тания в технологиях выращивания высоких и качествен-
ных урожаев сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, пше-
ница, сапропель, элементы питания, IСP-спектрометрия.

V.V. Morgun, E.F. Shnyukov, V.V. Schwartau,
V.О. Emelyanov, L.M. Mykhalska, T.S. Kukovskaya

APPLICATION OF DEEP SEA ORGANIC-MINERAL 
SEDIMENTS OF THE BLACK SEA IN HIGHLY 

EFFECTIVE WINTER WHEAT NUTRITION 
TECHNOLOGIES

The influence of deep sea organic-mineral sediments of the 
Black Sea (DSOMS) on Smuglianka winter wheat variety 
yield formation under ground and foliar application is exam-
ined, confirming their effectiveness in complex fertilizers. 
DSOMS elemental composition and possibility of using them 
as fertilizers and their components in the growing technology 
of high quality winter wheat and other crops were tested. The 
results of the DSOMS of the Black Sea study are the basis for 
the development of environmentally friendly nutrition systems 
in high growing technology and quality of agricultural crops.

Key words: agricultural cultures, wheat, sapropel, nut ri-
tion elements, IСP-spectrometry.
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