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 В Україні схилові ґрунти займають значні площі. Більшість із них зазнають шкоди від 
одного з основних видів деградації ґрунтів – ерозії. Ефективна боротьба з ерозією 
повинна будуватися на науковій основі, з аналізом основних показників родючості ґрунту 
окремо для кожного агроландшафту. Тому метою досліджень було порівняти основні 
характеристики родючості чорнозему південного важкосуглинкового на лесі у 
Правобережному Степу України на вододілі та на схилі задля визначення впливу ерозії на 
властивості схилового грунту. Окремим завданням було створення набору основних 
критеріїв родючості з існуючого переліку фізичних, фізико-хімічних та хімічних 
властивостей ґрунту. На підставі опрацювання літературних даних було відібрано такі 
показники: вміст гумусу, рухомих сполук фосфору та калію; вміст гранулометричної 
фракції <0,01 мм; рН ґрунтового розчину; щільність будови ґрунту. Польовими та 
лабораторними дослідженнями визначено, що ґрунт на схилі має такі відмінності 
порівняно з ґрунтом на вододілі: зменшену (на 25 %) потужність гумусового генетичного 
горизонту; менший вміст гумусу; набагато менший вміст рухомого фосфору, особливо у 
шарі нижче 40 см; менший (в орному шарі) вміст калію, що може бути наслідком змиву 
верхнього найбільш гумусованого та родючого шару ґрунту. Параметри щільності будови 
та рН ґрунтового розчину суттєво не відрізняються у профілях обох ґрунтів. За 
гранулометричним складом досліджувані ґрунти важкосуглинкові у всьому профілі і не 
відрізняються за вмістом гранулометричної фракції <0,01 мм в окремих генетичних 
горизонтах. Висновки з результатів роботи можуть бути використані для подальшого 
планування землекористування у межах агроландшафту і враховані у розробці 
ґрунтозахисних технологій та протиерозійних агротехнічних заходів. 
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In Ukraine, slope soils cover a large area. Most of them suffer from one of the main 
types of soil degradation - erosion. Effective erosion control should be built on a 
scientific basis, with an analysis of the main soil fertility indices for each agro-
landscape. The purpose of the study was to compare the basic fertility characteristics 
of chernozem southern heavy loam on the loess in the Right-bank Steppe of Ukraine 
on the watershed and on the slope to determine the effect of erosion on the slope soil 
properties. A separate task was to create a set of basic criteria for fertility control from 
the existing soil physical, physical-chemical and chemical properties. Based on the 
literature data, the following indicators were selected: content of humus, mobile 
phosphorus and potassium compounds; percentage of granulometric fraction 
<0.01 mm; pH of soil solution; bulk density. With field and laboratory studies we 
determined that the soil on the slope has the following differences compared to the soil 
on the watershed: reduced (by 25 %) the depth of the humus genetic horizon; less 
humus content; much lower content of mobile phosphorus, especially in the layer 
below 40 cm; lower (in the arable layer) content of potassium, which can be a 
consequence of the water erosion in the top, most humus and fertile, soil layer. The 
bulk density parameters and the pH of the soil solution do not differ significantly in the 
profiles of both soils. In terms of the particle size distribution, the soils are loamy 
throughout the profile and do not differ in the content of particle size fraction <0.01 mm 
in individual genetic horizons. The findings of the work can be used to further plan land 
use within the agricultural landscape and taken into account in the development of soil 
protection technologies and anti-erosion agro-technical measures. 
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Склоновые земли в Украине занимают значительные площади. Большая часть из них подвергается действию 
одного из видов деградации почв – эрозии. Эффективное противостояние эрозии должно основываться на 
научной основе, с анализом основных показателей плодородия почвы отдельно для каждого агроландшафта. 
Целью исследований было сравнение основных характеристик плодородия чернозема южного 
тяжелосуглинистого на лессе в Правобережной Степи Украины на водоразделе и на склоне для выявления 
влияния эрозии на свойства склоновой почвы. Отдельным заданием было создание обоснованного набора 
основных критериев плодородия из перечня показателей физических, физико-химических и химических свойств 
почвы. В результате обработки литературных данных и базируясь на результатах собственных исследований 
выбрали такие показатели: содержание гумуса и подвижных форм фосфора и калия; содержание 
гранулометрической фракции <0,01 мм; рН почвенного раствора; плотность сложения почвы. По результатам 
полевых исследований и лабораторных аналитических работ установили, что почва на склоне отличается от 
почвы на водоразделе следующим образом: мощность гумусового генетического горизонта меньше на 25 %; 
ниже содержание гумуса и фосфора, особенно в слое, лежащем ниже 40 см; ниже содержание калия в пахотном 
слое. Все это может быть следствием смыва верхнего наиболее гумусированного и плодородного слоя почвы. 
Параметры плотности сложения почвы и рН почвенного раствора существенно не отличаются в профилях обоих 
почв. По гранулометрическому составу исследуемые почвы тяжелосуглинистые и не отличаются по содержанию 
гранулометрической фракции <0,01 мм в отдельных генетических горизонтах. Выводы из результатов работы 
могут быть использованы для дальнейшего планирования землепользования в пределах агроландшафта и 
учтены в разработке почвоохранных технологий и противоэрозионных агротехнических приемов. 
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