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У статті представлено результати досліджень зв’язку диференціації ґрунтового покриву та 
даних дистанційної ідентифікації величини фотосинтетичного стоку органічного вуглецю 
(Ph) на посівах пшениці озимої, та розробку нових і вдосконалення існуючих моделей 
накопичення біомаси сільськогосподарських культур, з метою формування структури цих 
моделей за різних кліматичних умов та на різних типах ґрунтів. У ході дослідження 
розроблено моделі величин стоку вуглецю в агроценозі пшениці озимої на супіщаних та 
легкосуглинкових ґрунтах (PhСО2LIG та PhСLIG), середньо- та важкосуглинкових ґрунтах 
(PhСО2 HEAV та PhС HEAV), а також проведено оцінку точності моделей. Експериментальними 
дослідженнями виявлено та підтверджено територіальну узгодженість значень величин 
стоку органічного вуглецю PhСО2LIG на посівах пшениці з геоморфологічними ознаками 
якості супіщаних та легкосуглинкових ґрунтів, зокрема гранулометричним складом, 
глейовістю та глеюватістю. Встановлено, що на 95,2 % значення похибки дистанційної 
ідентифікації Ph біомаси пшениці озимої на різних ґрунтах зумовлені врожайністю зерна, 
соломи та кореневої маси. Із урахуванням особливостей настання діагностичних, для 
дистанційної ідентифікації, значень фотосинтетичного стоку органічного вуглецю і фаз 
органогенезу пшениці озимої розроблено рекомендовані середньорічні часові вікна 
замови знімку Sentinel 2А у розрізі природно-кліматичних зон України. Таким чином, 
пропонується розробити подібні моделі для інших супутників, які здійснюють створення 
зображення в діапазонах SWIR3 та SWIR2, близьких до 2080–2350 нм та 1550-1750 нм 
відповідно. Це дозволить отримувати більше зображень, необхідних для діагностики стоку 
вуглецю на посівах пшениці озимої. 
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The article presents the results of research on the relationship between soil differentiation 
and remote identification of the amount of photosynthetic runoff of organic carbon (Ph) in 
winter wheat crops. scientific work is devoted to the development of new and improvement 
of existing models of accumulation of biomass of agricultural crops, in order to form the 
structure of these models under different climatic conditions and on different types of soils. 
Models were developed during the research of carbon runoff values in the agrocenosis of 
winter wheat on sandy and light loam soils (PhСО2LIG and PhСLIG), medium and heavy loam 
soils (PhСО2HEAV and PhСHEAV) have been developed, and their accuracy has been 
assessed. Experimental studies have established and confirmed territorial consistency of 
the values of organic carbon runoff PhСО2LIG on wheat crops with geomorphological features 
of the quality of sandy and loamy soils, in particular the particle size distribution, gleying of 
soil and gley soil, was revealed. It is established that 95.2 % of the value of the error of 
remote identification of Ph of winter wheat biomass is due to the values of grain yield, straw 
and root mass. Taking into account the peculiarities of diagnostic phases of photosynthetic 
runoff of organic carbon phases of organogenesis of winter wheat for remote identification, 
the recommended average annual time windows of the Sentinel 2A image order in terms of 
natural and climatic zones of Ukraine have been developed. Thus, it is proposed to develop 
similar models for other satellites that produce images in the SWIR and NIR bands close to 
2080-2350 nm and 1550-1750 nm, respectively. This will provide more images needed to 
diagnose carbon runoff in winter wheat crops. 
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В статье представлены результаты исследований взаимосвязи дифференциации почвенного покрова и данных 
дистанционной идентификации величины фотосинтетического стока органического углерода (Ph) на посевах 
озимой пшеницы, и разработки новых и совершенствования существующих моделей накопления биомассы 
сельскохозяйственных культур, с целью формирования структуры этих моделей при различных климатических 
условиях и на разных типах почв. В ходе исследования разработаны модели величин стока углерода в агроценозе 
озимой пшеницы на супесчаных и легкосуглинистых почвах (PhСО2LIG и PhСLIG), средне- и тяжелосуглинистых 
почвах (PhСО2HEAV и PhСHEAV), а также проведена оценка их точности. Экспериментальными исследованиями 
выявлена и подтверждена территориальная согласованность значений величин стока органического углерода 
PhСО2LIG на посевах пшеницы с геоморфологическими признаками качества супесчаных и легкосуглинистых почв, 
в частности гранулометрическим составом, глеевостью и глееватостью. Установлено, что на 95,2 % значения 
погрешности дистанционной идентификации Ph биомассы озимой пшеницы на разных почвах обусловлены 
урожайностью зерна, соломы и корневой массы. С учетом особенностей наступления диагностических, для 
дистанционной идентификации, значений фотосинтетического стока органического углерода и фаз органогенеза 
озимой пшеницы, разработаны рекомендованные среднегодовые временные окна заказа снимка Sentinel 2А в 
разрезе природно-климатических зон Украины. Таким образом, предлагается разработать подобные модели для 
других спутников, осуществляющих создание изображения в диапазонах SWIR3 и SWIR2, близких к 2080-2350 нм 
и 1550-1750 нм соответственно. Это позволит получать больше изображений, необходимых для диагностики 
стока углерода на посевах пшеницы озимой. 

 
Ключевые слова: дистанционная идентификация, дифференциация почвенного покрова, пшеница озимая, фотосинтетический 
сток углерода, моделирование, диапазоны SWIR, NIR. 
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