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Методологія розробки заходів з підвищення вологозабезпеченості ґрунтів 
агроландшафту включає послідовний методичний аналіз (з використанням ГІС-
технологій) за такими тематичними етапами: (1) оцінка неоднорідності природних 
факторів вологозабезпеченості (вміст гумусу, щільність будови, змитість ґрунту, 
ступінь захищеності лісосмугами інші) для виявлення диференційованого впливу 
заходів ґрунтозахисного землеробства; (2) теоретичне обґрунтування кластерним 
методом найбільш важливих асоціацій факторів, які впливають на 
вологозабезпеченість з метою формалізації цього процесу; (3) оцінювання 
функціонування агроландшафту за вмістом у грунті доступної вологи або її 
дефіцитом, виходячи з особливостей геостатистики агрофізичних та агрохімічних 
властивостей ґрунту; (4) розробка емпіричних моделей вологозабезпеченості за 
окремими періодами (жовтень-квітень і травень-вересень). 
У статті представлено практичні результати оптимізації параметрів 
вологозабезпеченості в різних природно-антропогенних групах агроландшафтів у 
системі неоднорідності рельєфних, ґрунтових (вміст гумусу, еродованість, дефіцит 
вологи) та екологічних чинників і їх взаємозв'язку за періодами органогенезу 
сільгоспкультур. Моделі для оцінювання вологозабезпеченості і ґрунтозахисного 
функціонування агроландшафту побудовано  за такими показниками: коефіцієнт 
зволоженості ґрунту; ГТК; нормовані опади; вміст гумусу; коефіцієнт змитості ґрунту; 
щільність будови ґрунту; висота на профілі; коефіцієнт захисної дії лісосмуг; 
агрофон.  
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 The methodology of developing measures for increasing the moisture content of soils in 
the agrarian landscape includes a consistent methodological analysis (using GIS 
technologies) on the following thematic stages: (1) estimation of the heterogeneity of 
natural factors of moisture content (humus content, density of structure, soil leaching, 
degree of protection by forest strips, others) for revealing differentiated influence of 
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measures of soil protection agriculture;(2) the theoretical substantiation of the cluster 
method of the most important associations of factors that influence water availability in 
order to formalize this process; (3) assessing the functioning of the agro-landscape on 
the content of available moisture or its deficit, based on the peculiarities of geostatistics 
of agro-physical and agrochemical properties of the soil;(4) elaboration of empirical 
models of moisture provision for separate periods (October-April and May-
September).The article presents the practical results of optimization of water availability 
parameters in various natural and human groups of agrolandscapes in the system of 
heterogeneity of relief, soil (humus content, erodibility, moisture deficit) and ecological 
factors and their interrelation with periods of organogenesis of agricultural crops. 
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Методология разработки приемов по усилению влагообеспеченности почв агроландшафта включает 
последовательный методический анализ с использованием ГИС-технологий по таким тематическим этапам:  
(1) оценка неоднородности природных факторов влагообеспеченности (содержание гумуса, плотность почвы, 
смытость, степень защищенности лесополосами и др.) для выявления дифференцированного влияния приемов 
почвозащитного земледелия; (2) теоретическое обоснование кластерным методом наиболее важных 
ассоциаций факторов, которые влияют на влагообеспеченность с целью формализации этого процесса; 
(3) оценка функционирования агроландшафта по содержанию в почве доступной влаги или по ее дефициту, 
исходя из особенностей геостатистики агрофизических и агрохимических свойств почвы; (4) разработка 
эмпирических моделей влагообеспеченности в отдельные периоды (октябрь-апрель и май-сентябрь). 

В статье представлены практические результаты оптимизации параметров влагообеспеченности в разных 
природно-антропогенных группах агроландшафтов в системе неоднородности рельефных, почвенных 
(содержание гумуса, эродированность, дефицит влаги) и экологических факторов и их взаимосвязи по периодам 
органогенеза сельхозкультур. Модели для оценки влагообеспеченности и почвозащитного функционирования 
агроландшафта построены по таким показателям: коэффициент увлажненности почвы; ГТК; нормированные 
осадки; содержание гумуса; коэффициент смытости почвы; плотность сложения почвы; высота на профиле; 
коэффициент защитного действия лесополос; агрофон. 
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