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Анотація. Досліджено ефективність використання вперше синтезованого 

твердого розчину Mn2-xZnxP2O7·6H2O (0<х≤2.00) в якості 

висококонцентрованого мінерального добрива та як засобу для передпосівної 

обробки насіння.  
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Abstract. Efficiency of using of first synthesized solid solution  

Mn2-xZnxP2O7·6H2O (0<х≤2.00) as a highly concentrated fertilizer and as a means 

for pre- treatment of seeds was investigated. 
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Вступ. 

Одним із радикальних шляхів підвищення ефективності мінеральних 

добрив при одночасному зниженні екологічного збитку від їх застосування є 



створення нових форм складних добрив пролонгованої дії з регульованою 

швидкістю вивільнення поживних речовин по фазах розвитку рослин.  

Огляд літератури. 

Використання в якості мінеральних добрив твердих розчинів гідратованих 

дифосфатів мангану(ІІ), кобальту(ІІ), цинку, що крім полімерного фосфатного 

аніону містять одночасно два мікроелементи, концентрацію і співвідношення 

яких можна змінювати залежно від складу ґрунту і потреби в них насіння 

певної сільськогосподарської культури, розглядалося в [1,2].  

Вхідні дані та методи. 

В якості основного об’єкту досліджень використовували дифосфат складу 

Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O, що містить, мас. %: Р2О5 – 36.47; MnO – 13.45; ZnO – 

26.45; H2O – 23.30.  Досліди проводили в ґрунтовій культурі з кукурудзою 

сорту Дніпровська-273 у відповідності до стандартних агрохімічних методик 

[3] на фоні азотного та калійного живлення N0.1K0.1 та N0.2K0.2.  

Результати. Обговорення та аналіз. 

Згідно з отриманими результатами агрохімічних випробувань, дія на 

рослини повільнодіючого дифосфату Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O за наведеними 

показниками у порівнянні з дією суперфосфату порошковидного, що містить 

основну масу фосфору у водорозчинній формі, практично однакова (табл. 1). 

Так, маса рослин кукурудзи при внесенні суперфосфату порошковидного та 

Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O на фоні N0.1K0.1  в кількості 0.1 г (у перерахунку на Р2О5) 

на 1 кг ґрунту становить відповідно 10.9 г (варіант 2) і 10.2 г (варіант 4), при 

внесенні 0.2 г Р2О5 на фоні N0.2K0.2 – 9.8 г (варіант 7) та 8.9 г (варіант 10) 

відповідно. 

Встановлено, що фосфор твердого розчину Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O 

доступний рослинам і засвоюється ними краще, ніж при внесенні еквівалентної 

суміші порошковидного суперфосфату, сульфатів мангану(ІІ) та цинку. Він 

сприяє кращому надходженню цинку в рослини, відоме явище антагонізму 

цинку і фосфору при цьому не виявляється. Так, наприклад, вміст фосфору в 

рослинах при внесенні Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O досягає 0.81 % Р2О5 (варіант 4) і 



0.74 % Р2О5 при внесенні еквівалентної суміші порошковидного суперфосфату, 

сульфатів мангану(ІІ) та цинку (варіант 5). 

Таблиця 1 

Порівняльна агрохімічна характеристика дифосфату 

Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O 

Варіант досліду 
Висота 
рослин, 

см* 

Маса 
рослин, 

г 

Сира 
маса 

коріння, 
г 

Вміст 
фосфору, % 
Р2О5 на суху 

речовину 
1. N0.1K0.1 – фон (І) 61.3 8.1 2.1 0.51 
2. Фон (І)+ 
    суперфосфат (0.1) 66.2 10.9 2.6 0.86 

3. Фон (І) + 
    Zn2P2O7·5H2O+ 
    Mn2P2O7·5H2O (0.1) 

63.3 9.6 2.5 0.77 

4. Фон (І)+ 
    Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O (0.1) 64.5 10.2 2.5 0.81 

5. Фон (І)+ суперфосфат (0.1) 
    +MnSO4·H2O+ZnSO4·7H2O 62.9 9.0 2.3 0.74 

6. N0.2K0.2 – фон (IІ) 55.4 7.2 1.9 0.58 

7. Фон (ІI)+суперфосфат (0.2) 59.1 9.8 2.4 0.75 
8. Фон (IІ)+ суперфосфат  
    (0.2)+MnSO4·H2O+ 
    ZnSO4·7H2O 

62.7 8.9 2.0 0.76 

9. Фон (ІI) +Zn2P2O7·5H2O+ 
    Mn2P2O7·5H2O (0.2) 62.9 9.5 2.3 0.79 

10. Фон (IІ)+ 
     Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O (0.2) 58.6 8.9 2.2 0.69 

*Висоту рослин вимірювали в перший місяць вегетації 

При внесенні подвійної дози добрив (варіант 6-10) ефективність їх дії на 

ріст рослин, масу надземної частини і коріння рослин практично однакова 

(табл. 1). 

Ефективність дії гідратованих дифосфатів в якості засобу для 

передпосівного збагачення насіння поживними речовинами (Р, Mn, Zn) вивчали 

в окремій серії дослідів, що проводили з насінням кукурудзи гібриду Дракон, 



використовуючи норми мікроелементів та дотримуючись умов виконання 

згідно стандартних методик [4] (табл. 2). 

Таблиця 2 

Вплив хімічних засобів на проростання насіння кукурудзи  

Варіант 

Схожість  
насіння, % на  

Довжина  
зародкового 

кореня  
(середнє  

значення), см 

 
Характеристика 

проростків   
на 7 добу 3 добу 4 добу 

1. Контроль  
   (дистильована вода) 43.1 80.0 0.08 

Зародковий корінь 
погано 
розвинений, 
паростки відсутні 

2. Суперфосфат 46.7 86.7 0.21 

Корені слабо 
розвинені, 
паростки блідо-
зелені до 0.7см в 
довжину 

3. Zn2P2O7⋅5H2O 26.7 89.0 0.32 

Корені невеликі, 
паростки блідо-
зелені завдовжки 
не більше 0.5 см  

4.Mn2P2O7⋅5H2O 33.3 93.3 0.38 

Корені сильні, 
добре розвинені, 
паростки яскраво-
зелені 

5. Zn2P2O7⋅5H2O + 
    + Mn2P2O7⋅5H2O 73.3 100.0 0.43 

Корені довгі міцні, 
паростки яскраво-
зелені до 1 см в 
довжину 

6. Zn2-xMnxP2O7⋅5H2O 86.6 100.0 0.67 

Корені добре 
розвинені, 
паростки яскраво-
зелені від 0.5 до 
1.5 см 

7. Суперфосфат +  
    еквівалентна суміш 
    сульфатів мангану 
    та цинку 

20.0 80.0 0.32 

Корені слабко 
розвинені, короткі, 
паростки блідо-
зелені   

Схемою досліду (табл. 2) передбачалося порівняння ефекту від 

застосування дифосфату Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O (крім контрольного варіанту з 



дистильованою водою) з результатами, отриманими у разі використання 

розчинів суперфосфату, індивідуальних дифосфатів мангану(ІІ) і цинку, 

механічної суміші цих солей, взятих у концентраціях, еквівалентних 

концентраціям фосфору, мангану(ІІ), цинку у складі дифосфату 

Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O. Ефективність застосування засобів передпосівної 

обробки насіння оцінювали за різницею в схожості насіння та характеристикою 

проростків.  

Одержані результати свідчать, що використання Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O та 

механічної суміші індивідуальних дифосфатів забезпечили 100%-не 

проростання насіння вже на четверту добу (табл. 2). У разі використання 

механічної суміші порошковидного суперфосфату і сульфатів мангану та 

цинку, пророслого насіння було 80 %, що нижче, ніж при використанні 

суперфосфату (86.7 %). 

Візуальні спостереження проростаючого насіння (визначення довжини та 

“сили” зародкового кореня, колір паростків) показали, що насіння у варіантах 

дослідів з використанням Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O, механічної суміші 

індивідуальних дифосфатів та індивідуального дифосфату мангану(ІІ) 

відрізнялося добре розвиненим кореневим зародком та яскраво-зеленими 

паростками довжиною до 1.5 см. Всі інші варіанти, в тому  числі, і 

використання механічної суміші порошковидного суперфосфату і сульфатів 

мангану(ІІ) та цинку характеризувалися слабо розвиненим кореневим зародком 

до 1.0 см та блідо-зеленими паростками довжиною до 0.7 см. 

Висновки. 

Отже, результати агрохімічних випробувань показали ефективність 

використання вперше синтезованого твердого розчину Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O в 

якості мінеральних добрив та як засобу для передпосівної обробітки насіння. Їх 

застосування дозволяє, з одного боку, забезпечити рослини збалансованим 

живленням протягом усього вегетаційного періоду, а з іншого боку – сприяє 

більш повному і раціональному використанню добрив.  



Фосфор дифосфату Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O доступний рослинам і 

засвоюється ними краще в порівнянні з фосфором суперфосфату, в якому 

основний вміст Р знаходиться у водорозчинній формі, а надходження фосфору 

з Мn0.74Zn1.26P2O7·5H2O характеризується сповільненою дією. 
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