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У статті систематизовано всі типи меліорацій і види меліоративних навантажень з 
метою аналітичного оцінювання можливих екологічних та економічних ризиків. 
Доведено, що методологічне вирішення проблеми екологічних ризиків може бути 
успішним лише за наявності чіткої та обґрунтованої систематики зовнішніх 
меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив. Підкреслено важливість 
забезпечення стадійності проектування меліорацій, де першочерговим повинні 
бути інвентаризація проблем, що потребують виправлення і перспектив 
подальшого практичного використання земель. Показано, що меліорація – це, як 
правило, жорстке втручання в закономірний процес перебігу масо- і 
енергопотоків в екосистемах. Тому будь-який меліоративний захід повинен мати 
всебічно обґрунтовану підставу для застосування. Сформульовано основні 
положення перспективних напрямів меліорації грунтів в Україні з обгрунтованим 
підходом до запобігання негативним наслідкам.  

 

 

 

 
Ключові слова: 
 
меліорація; 
зрошення; 
осушення; 
деградація; 
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1. Вступ  
 
В контексті ринкових земельних відносин, сталого соціального розвитку та в 

умовах глобальних змін клімату, проблеми екологічних ризиків та перспектив 
інноваційного розвитку меліорації земель набувають все більшої актуальності та нового 
звучання. Сучасна парадигма меліорації земель спирається на такі основоположні 
постулати, як ресурсозбереження, продовольча, екологічна й енергетична безпеки 
держави, соціальне відродження сільських населених пунктів, зміна депресивного 
розвитку окремих регіонів на прогресивний. 

Більша частина всіх сільськогосподарських угідь і 70 % орних земель України 
припадає на чорноземи і темно-каштанові ґрунти, родючість яких на значній території 
(Степова зона) лімітується дефіцитом вологи. На Поліссі, в Лісостепу Західному та ґрунтово-
буроземній області Карпат, Передкарпаття і Закарпаття значно поширені землі з 
гідроморфним ґрунтовим покривом. Вони займають площу до 4,5 млн га, на більшій частині 
якої проведено дренажні роботи. Загальну площу осушених земель було доведено до 3,1 млн 
га і залучено до інтенсивного землекористування. Серед дренованих закритою і відкритою 
осушувальними мережами гідроморфних ґрунтів, специфічні за своєю генетичною природою і 
високою екологічною вразливістю, осушені торфові землі займали 850 тис. га.   

 
2. Систематизація меліоративних навантажень на грунтовий покрив 

 
Докорінне поліпшення (меліорація) малопродуктивних земель - екологічно і 

соціально конче необхідний захід. Проте надто гостро стоїть проблема екологічних 
ризиків, уникнення яких можливе за умов всебічно обґрунтованого меліоративного 
освоєння земель. Екологічні ризики виникають саме за умов незбалансованості та 
відірваності окремих видів меліорації від усього комплексу робіт з раціонального 
землекористування. Меліорація – це, як правило, жорстке втручання в закономірний 
процес перебігу масо- і енергопотоків в екосистемах. Тому будь-який меліоративний захід 
повинен мати всебічно обґрунтовану підставу для застосування – в іншому випадку ми 
наражаємося на непередбачувані екологічні, економічні, соціально-демографічні та інші 
ризики, які до того ж постійно зростають внаслідок глобальних змін клімату.  
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Кожному окремому виду меліоративного навантаження на ґрунтовий покрив 
притаманна та чи інша цільова задача. Одна група меліоративних впливів спрямована 
безпосередньо на структурну перебудову ґрунтової системи, інша - на структурно-
функціональну, а ще інша – на функціональну. Якщо перші дві групи екологічно мало 
ризиковані, то третя несе в собі  небезпечні, часто-густо непередбачувані, ризики, 
прогнозування яких є актуальною проблемою сьогодення.  

Викликає занепокоєння відсутність аргументованої ієрархічної структуризації 
численних видів меліорацій. Методологічне вирішення проблеми екологічних ризиків не може 
бути успішним за відсутності, перш за все, чіткої та обґрунтованої систематики зовнішніх 
меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив. Ґрунтова система змінює свою внутрішню 
структурно-функціональну організацію залежно від природи та структури цих навантажень. 
Виходячи з цього, зроблено першу спробу систематизувати меліорації, ієрархічна 
структуризація яких в подальшому буде розширятись і удосконалюватись. У таблиці 
систематизовано меліоративні заходи з докорінного поліпшення продуктивних і екологічних 
функцій ґрунтів. 

 
Таблиця  
Систематика меліорацій 

 

Ієрархічні рівні меліорації земель 

Тип Вид Спосіб (різновид) 

1 2 3 

Гідротехнічна 
меліорація 

Зрошувальні системи 

Дощування 
Поверхневе зрошення (по борознах, смугах, 
затопленням) 
Внутрішньоґрунтове зрошення 
Крапельне зрошення 
Лиманне зрошення  

Дренажно-зрошувальні 
системи 

Зрошення на фоні горизонтального дренажу 
Зрошення на фоні вертикального дренажу 

Осушувальні системи 

Осушення відкритими каналами 
Осушення закритим дренажем 
Осушення вертикальним дренажем і поглинальними 
колодязями 

Осушувально -
зволожувальні системи 

Дощувальні пристрої на осушувальних системах 
Шлюзування каналів і дрен 
Польдери 

Хімічна 
меліорація 

Вапнування 
Гіпсування 
Кислотування 
Фосфоритування 
Лесування і ін. 

Суцільно-розкидний 
Компенсуючий  
Локальний 
Комбінований 

Агротехнічна 
меліорація 

Поверхнево-
водорегулювальна 
агромеліорація 

Панування поверхні 
Борознування 
Гребенювання 
Грядування 

Внутрішньоґрунтово-
водорегулювальна 
меліорація 

Глибоке розпушування ґрунту 
Щілювання 
Аераційне кротування 

Фітобіологічна 
меліорація 

Трав’яна меліорація 

Насичення фітомеліорантами сівозмін 
Сидерація  
Секвестрація органічного вуглецю 
Залуження 

Лісо-чагарникова 
меліорація 

Меліоративно-захисні лісові й чагарникові смуги 
Лісо-чагарникові смуги і куртини в комбінації із 
залуженням 
Суцільні лісові і чагарникові посадки (заліснення)  

Культуртехнічна 
меліорація 

Меліорація 
(окультурення) поверхні 
земельної ділянки 

Звільнення поверхні від деревно-чагарникових 
заростей, пеньків, каміння 
Знищення купин, виположування поверхні 

Очищення родючого 
шару ґрунту від 
різноманітних 
баластових включень 

Ліквідація дернового шару, очосу 
Очищення орного шару від пеньків, деревини, 
каміння й інших твердих включень механічним і 
ручним способами 
Первинна меліоративна оранка 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 

Структурна 
меліорація 

Структурна зміна твердої 
фази орного шару ґрунту 

Піскування 
Глинування 
Торфування 

Структурна зміна 
ґрунтового профілю 

Плантажування 
Надглибока напіввідвальна оранка 
Прокладка внутрішньоґрунтових 
водозатримувальних прошарків, лінз, стрічок, 
осередків 
Вертикальні свердловини, заповнені волого- 
підйомним матеріалом на піщаному грунто-підгрунті 

 
Усі види меліорацій передбачають докорінну і прискорену зміну як внутрішньої 

конструкції ґрунтової системи, так і її режимів. Якщо реалізація зовнішніх навантажень 
абіотичної природи нерідко здійснюється всупереч закономірностям перебігу масо-
енергетичних потоків в екосистемах, то біологічний блок меліоративних навантажень 
гармонійно вписується і адаптується в ці непрості, надто складні та суперечливі, проте 
закономірні процеси нообіосферних ґрунтових трансформацій, нівелюючи при цьому 
негативні наслідки впливу та дії абіотичних блоків. На жаль, теорія і практика біосферного 
адаптування різних меліоративних заходів, до якої ми всі намагаємось прийти, 
залишається поки-що на далеко невизначеному, а, фактично, на гіпотетичному рівні 
наукових досліджень. Пригадаймо хоча б окремі і всім відомі приклади виникнення 
негативних явищ від «ізольованих» і масштабно здійснених в недалекому минулому (без 
належного врахування генетичних особливостей та екологічних функцій ґрунтів) хімічних, 
гідротехнічних, культур-технічних та інших видів меліорацій.  

В контекст сучасної парадигми меліоративних навантажень гармонійно вписуються, 
наприклад, розроблені і запропоновані нами технології локально-біогенної меліорації 
малопродуктивних ґрунтів, контурно-фітомеліоративного луківництва на заплавних землях та 
збалансованого (відновлювального) торфокористування [1, 2]. Названі розробки успішно 
вирішують проблеми усунення екологічних ризиків, ресурсозбереження та ефективного 
використання малопродуктивних земель. Вони забезпечують комплексний характер впливу на 
ґрунтове середовище, суттєво не порушуючи його стійкого природно-генетичного статусу. 
Висока енергетична ефективність, екологічна безпечність та ресурсоощадливість надають 
означеним технологіям обнадійливих перспектив щодо їх широкого впровадження в практику 
меліоративного землеробства. Доведено, що застосування науково обґрунтованих систем 
зрошення, дозволяє підвищити врожайність сільськогосподарських культур у 2-3 рази 
порівняно з богарними умовами та значно знизити залежність землеробства від 
несприятливих природних умов. Проте віддаляє ці перспективи на невизначений період 
відсутність чіткої державної інноваційної програми екологічно безпечного розвитку меліорації 
земель в Україні.  

 
3. Перспективи розвитку меліорації грунтів в Україні 
 
3.1. Основні положення 
 
Отже, аналіз природи меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив та їх 

систематизація дозволяють в узагальненому вигляді оцінити роль та перспективи подальшого 
розвитку меліорації ґрунтів, які можна сформулювати такими основними положеннями:  

- Меліорація земель відіграє провідну роль у стабілізації ресурсного і продовольчого 
забезпечення нашої держави, роль потужного страхового фонду, передусім, в екстремальні 
за погодними умовами роки;  

- Корисні функції біологічної і водних меліорацій земель є вельми важливими в 
соціальному, рекреаційно-оздоровчому, енергетичному, економічному й інших сферах 
суспільного життя країни;  

- Система ведення сучасного еколого-меліоративного моніторингу вимагає 
організаційного, методологічного, нормативно-правового та земельно-оцінювального 
удосконалення з урахуванням природи та режимів меліоративних навантажень на ґрунти і 
ґрунтовий покрив;  

- Розвитку меліорації земель сприяло б створення в різних природних регіонах 
типових (еталонних) стаціонарних полігонів з необхідним сучасним технічним оснащенням 
для моніторингових спостережень та проведення комплексних наукових досліджень на 
меліорованих землях; 
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- Роль моніторингових досліджень в розвитку меліорації земель зростає за умов 
розроблення та успішної реалізації державних програм з реконструкції і модернізації 
меліоративних систем, раціонального використання земель та виведення (ренатуралізації) 
частини їх (з деградованим ґрунтовим покривом) із сільськогосподарського обороту, 
створення нових крупнотоварних, високотехнологічних, спеціалізованих агроформувань на 
меліорованих землях;  

- Зважаючи на високу соціальну значущість меліорацій, особливо з огляду на 
глобальні кліматичні зміни та формування цивілізованих земельно-ринкових відносин, на 
європейський  та світовий досвід, водні, біологічні, агротехнічні та інші види меліорацій 
вимагають сучасних інноваційних рішень, спрямованих на досягнення сталої екологічної, 
продовольчої та енергетичної безпеки держави. 

 
3.2. Першочергові завдання з відновлення зрошувальних систем 
 
Не слід забувати, що чорноземи і чорноземоподібні ґрунти сповна розкривають 

свій родючий потенціал в умовах зрошення і тим більше, чим більша їхня 
ксерорморфність (аридність). Окрім цього, всім нам відомо про значну площу 
деградованих (еродованих) чорноземів. Тому половина площ, якщо не більше, чорноземів 
вимагає різноманітних меліоративних заходів (іригації, протиерозійних, 
розущільнювальних, гумусо- і структуро-відтворювальних, волого-накопичувальних 
меліорацій тощо). У тих місцевостях, де малопродуктивні землі займають суцільні масиви, 
тільки меліорація і меліоративне землеробство можуть поставити агровиробництво у всіх 
місцевих територіальних громадах на рейки сталого аграрного і сільського розвитку. Цю 
істину підтверджує досвід успішного виробництва сільськогосподарської продукції на 
меліорованих землях у розвинутих країнах Європи і світу.  

Подальший розвиток аграрного сектору економіки України, як основи 
перетворення держави в конкурентно спроможного світового продовольчого донора в 
умовах глобальних змін клімату, вимагає першочергового вирішення завдання 
відновлення та ефективного використання наявних зрошувальних систем. Розроблено 
Стратегію зрошення та дренування земель в Україні. Метою Стратегії (зрошення) є 
створення ефективного та дієвого сектора послуг зі зрошення, що управляється за участі 
водокористувачів і забезпечує сталість землеробства в умовах змін клімату та сприяє 
вирішенню стратегічного завдання розвитку сільського господарства України в напрямі 
досягнення ним статусу комерційно життєздатного світового лідера з виробництва 
продовольства. 

 
3.3. Комплексний підхід до проблеми екологічних та економічних ризиків 
 
Важливо зробити правильний вибір меліоративного освоєння земель з 

малопродуктивним ґрунтовим покривом. Для цього меліоративна наука запропонувала 
численні способи і технології синергетично-комплексної меліорації земель. 
Систематизація різних видів меліорацій, яку наведено вище, дозволяє здійснювати 
раціональний вибір комплексу меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив і 
ландшафти, що відіграють градаційну роль у формуванні збалансованого кругообігу 
речовин і енергії в екосистемах.  

Не слід забувати, що меліорація – це жорстке (грубе) втручання в закономірний 
перебіг масо- і енергопотоків в екосистемах (біогеоценозах). Тому будь-який 
меліоративний прийом повинен бути всебічно еколого-економічно обґрунтованим перед 
тим, як його застосовувати – в іншому разі ми наражаємося на непередбачувані екологічні 
та економічні ризики. Одні види меліорації направлені на структурну перебудову ґрунтової 
системи, інші - на функціональну. Якщо перші менш ризиковані, то другі несуть на собі 
(дотепер недостатньо прогнозовані) екологічні ризики. Прогнозування можливих ризиків, 
таким чином, було і залишається актуальною проблемою сучасних наукових досліджень у 
галузі меліоративного ґрунтознавства. Система природоохоронного землекористування 
на меліорованих масивах передбачає постійне оновлення і модернізацію меліоративних 
систем, корекцію співвідношень між ресурсовиснажувальними та середовище-
відновлювальними заходами. Величезні втрати акумуляційних водних мас через 
спрацювання осушених торфовищ і пожежі, наприклад,  в Прип’ятському Поліссі, 
необхідно компенсувати нині системним будівництвом водоймищ, в іншому випадку - 
небачене опустелення Полісся, передусім з причин низької гідробуферної здатності 
поліських ґрунтів. 

Таким чином проблема відродження та розвитку меліорації ґрунтів і меліоративно-
збалансованого землекористування залишається актуальною. Сучасний алгоритм дій 
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такий: інвентаризація та грунтово-меліоративне обстеження – аналіз стану за оцінними 
критеріями – вибір спрямованості землекористування, тактичних і стратегічних 
управлінських рішень –  механізми верифікації і реалізації цих рішень. 

 
3.4. Перспективи припинення подальшої деградації і збереження  
торфових земель 
 
Меліорація ґрунтів (земель) відіграє відповідну роль у стабілізації ресурсного і 

продовольчого забезпечення нашої держави, роль потужного страхового фонду, особливо 
в екстремальні за погодними умовами роки. Важливе значення належить меліорації 
(особливо в Поліській зоні) у відродженні і розвитку тваринницької галузі. Організація 
культурних пасовищ і тваринницьких ферм на Поліссі принесе більше користі, ніж 
традиційно не зовсім властиве цій зоні інтенсивне рільництво.  

В даний час виникла велика проблема з подальшим використанням осушених 
торфових земель. Беручи до уваги особливості продуктивних і екологічних функцій 
торфово-болотних угідь (ТБУ) пропонуємо поряд з індикацією їх за характером 
землекористування, продуктивністю рослинного покриву і функціонуванням 
використовувати такі три основні індикатори якісного стану (згідно з програмними 
вимогами глобального механізму КБО): 

1. Загальні запаси органічного вуглецю в торфових ґрунтах і торфовищах з 
урахуванням запасів сапропелевих підторфових відкладів. 

2. Потужність та зольність торфовищ  і торфових ґрунтів. 
3. Потенційну водоакумулятивну здатність і водовіддачу торфових угідь. 
Єдино реальною базовою (вихідною) інформацією є виключно тільки фондові дані 

великомасштабних ґрунтових обстежень 1957-1961 рр. та матеріали детальної геологічної 
розвідки торфових запасів у 1965-1967 рр. Масові дані названих джерел по всіх торфових 
об’єктах дозволяють отримати досить об’єктивну і достовірну інформацію про вихідні (в 
цілинному стані) запаси органічного вуглецю в торфових резервуарах України, про їхню 
зольність та потужність органогенного профілю на час їхнього обстеження та скласти 
відповідні карти. Інших джерел в Україні просто не існує. Минуло багато часу з названих 
обстежень. За цей час на торфово-болотних угіддях відбулись істотні зміни. 75 %  торфово-
болотних угідь було піддано осушувальній меліорації і залучено до сільськогосподарського 
використання. В результаті інтенсивної мінералізації торфу, торфових пожеж і стихійного 
видобутку торфу відбулись величезні втрати секвестрованого в торфовій масі органічного 
вуглецю, його емісія в атмосферу, істотно зменшилась потужність торфовищ, їх здатність 
акумулювати величезні маси води і живити нею (в меженний літній період) річки та озера, що 
гідрологічно пов’язані з торфово-болотними масивами. Такий стан призводить (уже призвів у 
багатьох випадках) до опустелення та гідрологічного контрасту земельних територій, на яких 
широко поширені осушені торфові землі. 

Враховуючи високу екологічну вразливість торфово-болотних угідь, як унікальних 
природних утворень з їхньою специфічною фауною і флорою, повторне їх обстеження на 
сучасній методичній базі (космічне зондування) дозволить встановити загальні втрати 
органічного вуглецю та потенційної водоакумуляції цих угідь у просторі і в часі, а також 
розробити ефективні заходи з нейтралізації цих катастрофічних деградаційних процесів.  

Отже, для збереження і припинення подальшої деградації торфових земель 
необхідно: 

Провести інвентаризацію осушених торфових земель сільськогосподарського 
використання, оцінити їхній сучасний стан і на цій основі опрацювати обґрунтований вибір 
напрямів подальшого екологічно безпечного й ефективного використання цих земель. 

Орієнтовно, виходячи з результатів локальних експедиційних обстежень торфових 
ґрунтів на окремих масивах Волинської і Рівненської областей, здійснених за останні десять 
років, можна визначити такі напрями використання осушених торфових ґрунтів: 

Зі всієї площі осушених органогенних (торфових і оторфованих) ґрунтів 820 тис. га 
більшу частину (670 тис. га) слід використовувати під високопродуктивні лучно-пасовищні 
угіддя та лучно-польові сівозміни (чотири роки трави і 3 роки однорічні кормові  культури: овес 
на з/к, кормовий буряк або морква, кукурудза на силос) з попередньою необхідністю 
реконструкції дренажної мережі та в синхронізації з відродженням поліського тваринництва. 

Ренатуралізації (реабілітації) підлягають усі вироблені торфовища (біля 100 тис. га), а 
також торфово-болотні ґрунти з потужністю торфового шару менше 30 см, що залягають на 
піщаних відкладах; загальна площа таких земель орієнтовно становить 140 тис. га. Приблизно 
10 тис. га глибоких малозольних кислих торфовищ раціонально відвести під видобуток торфу 
на паливо, добрива й інші види торфової продукції, ринкова затребуваність якої постійно 
зростає. 
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Особливо цінними слід вважати перегнійно-торфові високозольні осушені ґрунти з 
мобільним водорегулюванням, що утворилися в процесі сучасної антропогенної еволюції. 
Загальна площа таких ґрунтів (поліський «чорнозем») становить орієнтовно 420 тис. га. 

На завершення слід наголосити, що корисні функції меліорації є вельми важливими в 
соціальній, рекреаційно-оздоровчій, енергетичній, економічній та інших сферах суспільного 
життя. Названі положення говорять про обнадійливі перспективи відновлення та 
інноваційного розвитку меліорації земель України. У той же час, без реформування 
організаційної та фінансової структури галузь меліорації земель приречена на подальшу 
стагнацію і занепад. 
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The article systematizes all types of reclamations and types of reclamation loads for the purpose of analytical 
assessment of possible ecological and economic risks. It was proved that the methodological solution of the problem of 
environmental risks can only be successful if there is a clear and substantiated taxonomy of external reclamation loads 
on the soil cover. It was emphasized the importance of ensuring the stage of designing reclamations, where priority 
should be given to inventory of problems requiring correction and prospects for further practical use of land. 
It was shown that reclamation is, as a rule, a rigorous interference with the natural process of mass flows and energy 
flows in ecosystems. Therefore, any reclamation measure must have a well-grounded basis for application. The main 
provisions of perspective directions of soil reclamation in Ukraine with the well-grounded approach to preventing 
negative consequences were formulated. 
 
Keywords: land reclamation; irrigation; desertification; degradation; environmental risk. 
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Статтю присвячено огляду результатів наукових досліджень авторів протягом 
останніх років за тематикою, пов’язаною з  обґрунтуванням застосування 
кальцієвмісних меліорантів і фітомеліоративних заходів для поліпшення якості 
кислих ґрунтів. Висвітлено переваги локального способу внесення 
кальцієвмісних меліорантів на кислих ґрунтах. Наголошено, що для економії 
матеріальних і енергетичних ресурсів доцільним є  використання як меліорантів 
місцевих сировинних ресурсів та кальцієвмісних відходів виробництва, що 
значно зменшує витрати на їх транспортування і закупівлю та, водночас, вирішує 
проблему утилізації відходів. Встановлено диференційовану дію вапняних 
меліорантів природного та промислового походження на продуктивну функцію 
грунту залежно від його типу та якості. Розкрито роль фітомеліорації як 
біологічного способу окультурювання ґрунтів, що здійснюється через 
використання фітопотенціалу грамотно підібраних сільськогосподарських 
культур і є доволі м'яким та екологічно безпечним заходом, порівняно з хімічною 
меліорацією. 

 

 

 

 
Ключові слова: 
 
меліорація; 
кислі грунти; 
кальцієвмісні меліоранти; 
фітомеліорація; 
буферна здатність грунтів. 

 

*E-mail: TsapkoUL@i.ua 

 
1. Вступ  
 
В регіонах Полісся, Лісостепу, Передкарпаття та Закарпаття України серед земель 

сільськогосподарського призначення майже 5,5 млн га займають кислі ґрунти, що 
становить біля 13,5 % площі. Світова Організація Харчування і Сільського господарства 
(FAO) серед проблемних ґрунтів, в контексті сільськогосподарського виробництва, 
виокремлює кислі ґрунти. За визначенням FAO кислими є такі ґрунти, у яких кислотність 
домінує серед проблем, що мають відношення до сільськогосподарського 
землекористування [1]. Характерною особливістю кислих ґрунтів є зрушення кислотно-
основної рівноваги в кислотний бік, що негативно відбивається на їх фізико-хімічних 
властивостях, біологічній активності та інтенсифікує процеси вимивання двовалентних 
катіонів, важких металів і радіонуклідів у підґрунтові води, що неодмінно супроводжується 
деградацією, втратою родючості і значним погіршенням екологічного стану прилеглих 
ландшафтів. Ефективний розвиток сільськогосподарського виробництва на таких ґрунтах 
можливий лише за умови зниження кислотності ґрунтового розчину, що здійснюють 
шляхом вапнування, тобто, насичення верхніх горизонтів (орного та підорного шарів) 
кислих ґрунтів лужноземельними елементами (Ca та Mg). Разом із цим, цей 
меліоративний захід є досить витратним, тому в теперішній час особливо актуальними 
стають нові шляхи вирішення проблеми грунтової кислотності, що спрямовані на 
збереження і відтворення родючості ґрунтів і які базуються на принципах 
ресурсозбереження та екологічної безпеки. Вирішення проблеми потребує застосування 
диференційованих меліоративних заходів, з урахуванням агроекологічних та 
морфогенетичних особливостей ґрунтів. Відповідно до вищенаведеного ми, в даній статті, 
зосереджуємо увагу на науковому обґрунтуванні застосування кальцієвмісних 
меліорантів, з урахуванням екологічних ризиків, а також на  фітомеліоративних заходах та 
інших аспектах меліорації кислих ґрунтів.  

 
2. Теоретичні аспекти походження ґрунтової кислотності 
 
Подальший розвиток теоретичних уявлень про природу процесів, які визначають і 

регулюють кислотно-основну рівновагу у ґрунтовому середовищі є запорукою розробки 
ефективних заходів із хімічної меліорації та підвищення родючості кислих ґрунтів.  

Елювіальні, підзолисті, глейові, глеє-елювіальні та інші елементарні ґрунтотворні 
процеси формують та визначають кислу ґрунтову реакцію, яка також значною мірою 
успадковується й від мінерального складу материнських порід. В умовах промивного і 
застійно-промивного водних режимів із ґрунту інтенсивно вимиваються лужні та 
лужноземельні катіони, в результаті чого нейтральна або, навіть, лужна реакція 
ґрунтового середовища змінюється на кислу.  

11



ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2018. 87. Цапко Ю.Л. та ін. (11-15) 

 

Природна кислотність ґрунту формується в процесі трансформації його органічних 
речовин [2]. Так, при низькому вмісті в рослинному опаді лужноземельних металів та 
білкових сполук, більш за все в анаеробному середовищі, процес бродіння завершується 
утворенням різноманітних органічних кислот, які сильно підкислюють ґрунт, особливо тоді, 
коли в ньому відсутні нейтралізатори цих кислот. Ґрунтоутворення за елювіально-
ілювіальним типом призводить до формування ґрунтів із кислою реакцією ґрунтового 
розчину навіть на карбонатних породах (наприклад, сірі лісові й опідзолені ґрунти на 
карбонатних лесах, дернові опідзолені на крейдяно-мергельних відкладах тощо) [2]. 
Головним регулятором кислотно-лужної рівноваги цих ґрунтів, безумовно, є кальцій та 
подекуди магній, які після внесення в ґрунт, завдяки унікальній здатності споріднюватися з 
його колоїдним комплексом та включатися в ґрунтотворні процеси, забезпечують 
нейтралізацію ґрунтової кислотності. Для ґрунтового середовища кислих буроземів, 
дерново-підзолистих і буроземно-підзолистих ґрунтів кальцій є антагоністом. Тут він 
обмежено включається в органо-мінеральний колоїдний комплекс ґрунту, утворює 
бікарбонати і швидко вимивається з ґрунтового середовища, посилюючи, водночас, емісію 
діоксиду вуглецю із ґрунту в аеротоп.  

Природні фактори утворення ґрунтової кислотності доповнюються 
антропогенними, наприклад, через явище вторинного підкислення, що пов’язане з 
діяльністю промисловості, теплових та атомних електростанцій, транспортних засобів, 
спалення надлишків супутніх продуктів під час видобутку корисних копалин тощо. 
Наслідком цього є емісія оксидів сірки й азоту, та перенесення їх на дуже великі відстані з 
утворенням так званих кислотних дощів, які безпосередньо підкислюють ґрунти. Вторинне 
підкислення може відбуватись і через різного роду природні катаклізми (вулканічні 
процеси, повені тощо). Процеси вторинного підкислення, які обумовлені кислотними 
опадами та незбалансованим застосуванням мінеральних добрив, зачіпають навіть 
нейтральні за своєю природою чорноземи типові. 

Дослідження природи походження ґрунтової кислотності, дозволили нам виявити 
механізми її саморегуляції та детально дослідити регуляторну дію окремих чинників 
формування кислотно-основної рівноваги: алюмінію, гумусових кислот, кальцієвмісних 
сполук.  

Наявність у ґрунтовому повітрі СО2 є вагомим чинником формування ґрунтової 
кислотності. Так, рН чистої води, що заходиться в рівновазі з атмосферним повітрям 
(0,03 % СО2), дорівнює 5,63. У разі підвищення вмісту СО2 ступінь кислотності 
рівноважного розчину збільшується і при концентрації в 5-10 % величина рН знижується 
майже до 4 одиниць. Тобто, постійно присутній компонент – вуглекислий газ, в ідеальних 
умовах здатний формувати кислотність практично в усіх типах ґрунтів. Наявність інших 
компонентів – органічних кислот, кальцію та магнію, карбонатів, заліза, алюмінію – 
підвищує кислотно-основну буферність ґрунтового розчину [3].  

Роль алюмінію у формуванні ґрунтової кислотності є важливим теоретичним 
питанням, особливо з погляду на його взаємодію з іншими складовими ґрунту. 
Дослідження, проведені в цьому напрямі, дозволили виявити таке: алюміній, що 
з’являється у рідкій фазі ґрунту внаслідок підкислення останнього [4], не є токсичним для 
рослин [5] та є важливим чинником функціонування такого складного кислотно-основного 
буферного механізму ґрунту, як комплексація-декомплексація мінеральних, органічних і 
органо-мінеральних сполук [6, 7]. Алюміній виявляє буферні властивості щодо 
нейтралізації іонів гідрогену і є одним із складових компонентів буферних механізмів 
ґрунту, які регулюють кислотно-основну рівновагу кислих ґрунтів, що вельми позитивно 
відображується на зростанні рослин.  

Алюміній разом з гумусовими кислотами відіграє важливу роль у саморегуляції 
кислотно-основного режиму ґрунтів, яка полягає у здатності кислот утворювати з 
алюмінієм стійкі алюмо-гуматні комплекси, що призводить не тільки до блокування 
подальшого підкислення ґрунту, але й до часткової його нейтралізації. Крім того, 
утворення таких органо-мінеральних комплексів сприяє зменшенню надходження 
рухомого алюмінію в рослини, що захищає їх від отруєння цим елементом. Встановлено, 
що гумінові кислоти та фульвокислоти активно протидіють (проявляють буферні 
властивості) лужним та кислотним навантаженням, при цьому фульвокислоти чинять 
більший опір порівняно з гуміновими кислотами. Встановлені закономірності протидії 
гумусових кислот лужним та кислотним навантаженням пояснюються складністю і 
гетерогенністю їх структурного складу та будови. Зосередження у гумусових кислотах 
значної кількості карбоксильних угруповань з яскраво вираженими кислотними 
властивостями, а також гідроксильних, амідних і амінних груп з лужними властивостями, в 
цілому обумовлюють їх високу амфотерність, як до кислотних, так і до лужних 
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навантажень. У природі прикладом аналогічної амфотерності для складних органічних 
сполук є амінокислоти та білки. Перші, у своєму складі також мають лужну амінну групу (–
NH2) та кислотну - карбоксильну групу (–СООН) і, відповідно, здатні «буферити» як 
кислотні, так і лужні навантаження. Другі, завдяки наявності пептидних ( -СО-NН- ) та 
поліпептидних (...-СО-NН-СО-NН-СО-NН -...) зв’язків, здатні утворювати солі, як з 
кислотами, так і з лугами. 

Крім вищенаведеного, ми звертаємо увагу й на структурну будову гумусу, який, 
відповідно, останніх теоретичних напрацювань [8], складається з супрамолекул гумусових 
речовин трубчастої клатратної будови, молекулярна маса яких становить від сотень тисяч 
одиниць до мільйона і навіть більше. Запропонована клатратна модель дозволяє чітко 
обґрунтувати його існування в ґрунтах протягом тисяч років, а також їх здатність надавати 
ґрунтам стабільність, своєрідну буферність, певний біохімічний фон та забарвлення. З цієї 
позиції є очевидним, що за високої біологічної активності чорноземних ґрунтів та значного 
вмісту глинистих мінералів, а відтак, і високого вмісту алюмінію, уповільнюється як 
підвищення кислотності, так і мінералізація гумусу. На наш погляд, алюміній та його 
сполуки, входячи до внутрішньої частини клатратів втрачають реакційну здатність і не 
здатні до підкислення ґрунтового середовища.  

Вищенаведене свідчить, що оптимізація кислотно-основного режиму та його 
регуляція залежить від складного комплексу взаємодій та перетворень між 
кальцієвмісними речовинами, гумусовими кислотами та алюмінієм і, цілком зрозуміло, 
також і від кількості внесених мінеральних та органічних добрив, вапняних меліорантів та 
їх співвідношення у ґрунті.  

 
3. Меліорація кислих ґрунтів на сучасному етапі землеробства  
 
3.1. Вапнування 
 
Потужним заходом прискореного окультурювання малопродуктивних ґрунтів, 

охорони ґрунтового покриву від деградації та поліпшення агроекологічного стану є 
меліорація. Поліпшення агрономічних корисних якостей і, відповідно, підвищення 
родючості кислих ґрунтів прямо пропорційно залежить від проведення хімічної меліорації, 
зокрема, вапнування, яке набуває особливої ефективності в поєднанні з внесенням 
органічних і мінеральних добрив. Вапнування позитивно діє на фізико-хімічні, хімічні, 
фізичні, буферні та біологічні властивості ґрунту, сприяє накопиченню гумусу та підвищує 
ефективність застосування добрив. Внесене в кислий ґрунт вапно знешкоджує 
(нейтралізує) ґрунтову кислотність, підвищує насиченість основами, поповнює запаси 
кальцію в колоїдному комплексі, поліпшує водний і повітряний режими, підвищує вміст 
гумусу, поліпшує буферну здатність ґрунтів, особливо антикислотну, на 20-40 % підвищує 
ефективність мінеральних добрив. Вапно активізує діяльність корисної мікрофлори, 
збільшуючи в складі ґрунтової біоти частку бактерій і зменшуючи частку грибів, що сприяє 
зниженню захворюваності рослин, посиленню азотофіксації ґрунтів, як бульбочковими 
бактеріями, так і асоціативними та вільно існуючими азотобактерами.  

В даний час на теренах розповсюдження кислих ґрунтів склалась така ситуація, 
що цілеспрямована хімічна меліорація на постійній основі практично не проводиться, за 
винятком лише невеликої частки агрогосподарств (лише 1-2 % кислих ґрунтів), де 
вапнування, все ж таки, входить в систему агрозаходів з підвищення родючості кислих 
ґрунтів. У зв’язку з цим, доречно нагадати, що внесення вапна в кислий грунт один раз у 5-
6 років забезпечує щорічні сумарні прирости урожаю, залежно від ступеня кислотності, в 
обсягах від 5 до 15 ц зернових одиниць з гектара, а рентабельність проведення цього 
заходу коливається від 50 до 120 %.  

Цілком зрозуміло, що ефективність меліорації, багато в чому залежить від точно 
проведеної діагностики агроекологічного стану кислих ґрунтів і виявлення рівня кислотно-
основної рівноваги, з метою розробки управлінських заходів щодо її стабілізації для 
вирощування конкретної групи сільськогосподарських культур. На жаль, до теперішнього 
часу, визначення нормативів внесення вапна в кислі ґрунти переважно здійснюється за 
даними гідролітичної кислотності, що часто призводить до перевапнування (на ґрунтах з 
низькою рН-буферною здатністю) або ж до недовапнування (на ґрунтах з високою рН-
буферною здатністю) кислих ґрунтів. Нагадаємо, що розроблені в ННЦ “ІГА імені 
О.Н. Соколовського” нормативи розрахунків доз вапняних меліорантів на підставі 
буферної здатності ґрунтів, дозволяють значно точніше, порівняно з іншими чинними 
методами, розраховувати кількість вапна, необхідного для хімічної меліорації, та 
запобігати зайвим втратам кальцієвмісних меліорантів та енергетичних ресурсів [9]. У 
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цьому сенсі залишається актуальним і питання щодо розкидного внесення вапняних 
меліорантів у кислі ґрунти, окремо від органічних та мінеральних добрив, за традиційною 
технологією хімічної меліорації. Встановлено, що на ґрунтах легкого гранулометричного 
складу традиційна технологія внесення вапнякових добрив призводить до їх значних втрат 
через вимивання (від 30 до 50 %), як наслідок, марно витрачаються не тільки вапно але й 
паливно-мастильні матеріали. Вищенаведене обумовлює розвиток процесів мінералізації 
органічних речовин, нітрифікації та емісії газів в атмосферу, вимивання кальцію і продуктів 
мінералізації, що призводить до погіршення екологічної рівноваги як у ґрунтах, так і в 
навколишньому середовищі. 

Значного поліпшення такого становища можна досягти шляхом широкого 
впровадження на кислих і вторинно підкислених ґрунтах ресурсозбережувальної 
технології локальної меліорації ґрунтів, яка пройшла всебічне теоретичне обґрунтування 
та виробничу апробацію у Волинській, Чернігівській та Харківській областях і показала 
високий рівень економії ресурсів та екологічної безпечності. За умов дефіциту органічних і 
мінеральних добрив ця технологія, порівняно з традиційною, дозволяє суттєво зекономити 
добрива (у 3-4 рази), хімічні меліоранти (у 6-8 разів) та енергетичні ресурси (у 2-4 рази) 
при рівноцінних прибавках урожаю та підвищенні якості рослинницької продукції [9].  

Враховуючи той факт, що традиційне вапнування є досить витратним заходом, в 
сучасних умовах, одним із ефективних шляхів є використання, як меліорантів, місцевих 
сировинних ресурсів та кальцієвмісних відходів виробництва, що значно зменшує витрати 
на їх транспортування і закупівлю та, водночас, вирішує проблему утилізації відходів. Так 
в Україні добре розвинуто цементне виробництво, відходом якого є пил з електрофільтрів, 
який містить значну кількість кальцію, має лужну реакцію та високу нейтралізівну здатність 
і тому є привабливою інноваційною альтернативою традиційним вапняним меліорантам, 
перш за все, на територіях, розташованих недалеко від цементних заводів. Встановлено 
диференційовану дію вапняних меліорантів природного та промислового походження на 
продуктивну функцію залежно від ґрунту, на якому вони застосовуються. Доломіт, 
цементний пил та вапняк флюсовий (відхід виробництва скла) відзначаються високою 
ефективністю на всіх ґрунтах, що досліджувалися. На дерново-підзолистому ґрунті 
внесення цих вапняних меліорантів підвищило врожай зеленої маси люпину на 4,4 – 
9,3 т/га відносно контролю, а також сприяло підвищенню вмісту у рослинах протеїну, 
порівняно з контролем, на 0,5 % та клітковини – на 0,7 %. На чорноземі опідзоленому 
найвищу врожайність сільськогосподарських культур протягом трьох років констатовано 
на варіантах досліду з внесенням вапняку флюсового, доломіту, дефекату та цементного 
пилу. Внесення меліорантів позитивно вплинуло на якість рослинної продукції – відмічено 
підвищення цукристості цукрових буряків на варіантах із внесенням доломіту, цементного 
пилу та червоного шламу на 2,7; 1,5 та 1,4 % відповідно, а також підвищення вмісту 
основних поживних елементів в рослинах ячменю та кукурудзи. 

 
3.2. Фітомеліорація 
 
Ще одним перспективним заходом у напрямі збереження і відтворення родючості 

кислих ґрунтів та поліпшення їх агроекологічного стану слугують біологічні методи 
меліорації, серед яких, окреме помітне місце належить фітомеліорації, біомеліоративний 
вплив якої, через використання фітопотенціалу грамотно підібраних 
сільськогосподарських культур, є доволі м'яким та екологічно безпечним, порівняно з 
хімічною меліорацією. 

На практиці фітомеліорація найбільш ефективна на слабокислих опідзолених 
ґрунтах, коли цей захід здійснюють шляхом підбору і розташування в сівозміні культур, 
стійких до підвищеної концентрації іонів водню [10]. Встановлено, що ефективними 
культурами-фітомеліорантами щодо поліпшення фізико-хімічних властивостей 
опідзолених ґрунтів є люцерна та еспарцет; агрофізичних – люцерна, еспарцет і гірчиця, а 
агрохімічних – люцерна, еспарцет, люпин і соя.  

За типами кореневої системи і характером її розподілу по профілю грунту, ці 
фітомеліоранти суттєво різняться. Багаторічні бобові трави та суданська трава мають 
дуже розвинену кореневу систему, яка густо пронизує ґрунтовий профіль. У однорічних 
культур (соя, гірчиця, люпин) основна маса коренів розташовується у верхньому, 
найбільш біологічно активному, гумусовому горизонті. Залежно від того, яка структурна 
фракція переважає у ґрунті – брилувата чи пилувата, з’являється можливість корегувати 
напрям структуроутворення шляхом підбору сільськогосподарських культур [11]. Отже, 
проблему зменшення вмісту брилистих агрегатів можна вирішувати завдяки механічній дії 
кореневої системи таких культур, як суданська трава, гірчиця та багаторічні трави, а для 
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ґрунтів з переважанням пилуватої фракції більше підходять люцерна, еспарцет та гірчиця. 
Так, під люцерною у чорноземі опідзоленому сума агрегатів від 10 до 0,25 мм становила 
86,8 % у перший рік і 89,2 % − після двох років використання культури, а протягом 
третього року вирощування цей показник практично не змінився. Вирощування суданської 
трави призводить до зменшення кількості брил через їх руйнацію та розпорошення. На 
нашу думку, однією з причин такого явища виступає потужна мичкувата коренева система 
культури, яка дуже густо пронизує верхній шар ґрунту і, до того ж, сильно висушує його, 
через що не дає утворюватися великим брилам. Крім того, виявлено, що завдяки підбору 
фітомеліорантів із добре розвиненими кореневими системами можна впливати на 
процеси структуроутворення в нижніх горизонтах ґрунтів. Сума агрономічно корисних 
агрегатів під досліджуваними фітомеліорантами у шарі ґрунту 20-60 см в 1,3-2,8 раза була 
вищою порівняно з контролем.  

Застосування запропонованих меліоративних заходів на кислих ґрунтах сприяє 
вирішенню основних проблем сучасного сільськогосподарського виробництва − 
відтворення та підвищення родючості і поліпшення їх агроекологічного стану, з 
одночасною економією матеріальних і енергетичних ресурсів.  
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The article is devoted to reviewing the results of long-term scientific research on topics related to the justification of the 
use of calcium-containing meliorants and phytomelioration measures to improve the quality of acid soils. The 
advantages of the local way of introducing calcium-containing meliorants on acid soils are highlighted. It is emphasized 
that in order to save material and energy resources, it is expedient to use local raw materials and calcium-containing 
waste products as meliorants, which considerably reduces the costs of their transportation and procurement, and at the 
same time solves the problem of waste utilization. Differentiated action of lime meliorants of natural and industrial origin 
is established on the productive function depending on the soil on which they are applied. The role of phytomelioration 
as a biological method of soil improving, which is carried out through the use of phytopotentials of competently 
harvested crops, is rather mild and environmentally friendly compared to chemical amelioration. 
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У статті представлено огляд результатів багаторічних досліджень лабораторії 
охорони ґрунтів та раціонального використання земель, спрямованих на розробку 
шляхів застосування басейнового підходу до формування ґрунтоводоохоронних заходів. 
Дослідження виконано протягом 2015-2018 років на території Луганської області в 
межах території басейнів малих річок Сіверського Донця. Методичні особливості 
роботи базувалися на просторово-часовому аналізі факторів впливу на ерозійно-
гідрологічні процеси на основі басейнової концепції в системі "басейн малої річки  
балковий водозбір", його математичного моделювання, оцифровування 
отриманих моделей засобами ГІС-технологій у вигляді TIN - поверхонь. За 
результатами польових робіт та аналітичною оцінкою архівних матеріалів 
ґрунтового обстеження за даними 1970 та 2011 рр. було створено базу даних за 
показниками: групування земель за вмістом гумусу (до 3,3-4,4-5,та більше 5 %); 
геоморфологічного групування земель басейна малих річок; складу основних 
сільгоспугідь (рілля-кормові угіддя-лісосмуги); матеріалів водного кадастру на 
території степового регіону. 
Розроблено моделі середньо-максимальних витрат стоку в басейні р. Сіверський 
Донець, побудовано картосхеми середньо-максимальних витрат стоку в системі  
балкових водозборів в басейні р. Айдар різної забезпеченості. З метою 
формування ґрунтоохоронної структури балкових водозборів запропоновано 
рекомендації щодо оцінювання ерозійно-гідрологічних ситуацій в агро-
ландшафтах і позначено рівні впливу провідних факторів: рілля (61-69 %), 
зливові опади (19-21 %), схили більше 1° (3,7-7,3 %), вміст гумусу (3,8-5,3 %).  
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1. Вступ 
 
У результаті циклічного характеру прояву зливових опадів у процесі загальних 

кліматичних змін, зниження вмісту гумусу в ґрунтах і, як наслідок, зменшення їх стійкості 
до ерозії, зниження екологічної стійкості сільгоспугідь та призупинення застосування 
протиерозійних заходів значно підвищились ризики подальшої інтенсифікації ерозійної 
деградації ґрунтів в басейнах малих річок. 

Результати виконання цілеспрямованого аналізу (SWOT) і аналізу прогалин (GАР-
аналіз проблем) наукових досліджень і програм  в рамках проекту ПРООН\ГЕФ «Інтеграція 
положень Конвенцій РІО у національну політику України» свідчать про ряд невирішених 
проблем з формування екологічно стійкої структури агроландшафтів [1] і ґрунтоводо-
охоронних систем для досягнення ерозійно безпечних водозбірних територій в басейнах 
малих річок [2,3]. 

Задовільне вирішення цього питання можливо лише шляхом взаємопов’язаної 
системи протиерозійних заходів на принципах формування ґрунтоводоохоронних 
агроландшафтів, які були розроблені протягом 1980-2000 рр. Українським інститутом 
охорони ґрунтів Національної академії аграрних наук та у 2011-2015 рр. – ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського». 

Запроектовані інститутом Укрземпроект (Луганська область) зональні моделі такої 
організації території землекористування на практиці показали високу ґрунтозахисну 
ефективність, позитивний вплив на екологічний стан агроландшафтів, у т. ч. їх ерозійно-
гідрологічну складову, збереження біорізноманіття та підвищення продуктивності агроекосистем [4]. 

Але нові сучасні земельні відносини, децентралізація управління земельними 
ресурсами визначили актуальність питання адаптації агроекосистем до циклічних змін 
клімату, збереження природного потенціалу ґрунтових і водних ресурсів, удосконалення 
параметричного оцінювання ерозійно-гідрологічних ситуацій в агроландшафтах [5]. 

Такий підхід можливо реалізувати лише з урахуванням комплексу природних та 
антропогенних факторів (геоморфологічна типізація території, особливості рельєфу, 
ґрунтового покриву та ведення сільськогосподарської діяльності) в системі: басейн річки - 
система балкових водозборів - елементарний схил. Площа таких систем у степових 
агроландшафтах України становить близько 80-90 % загальної площі сільсько-
господарських угідь. 
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2. Проблема мінімізації ерозії ґрунтів 
 
За останнє 20-річчя в Україні комплексне вирішення проблеми мінімізації ерозії та 

максимально ефективного використання природного потенціалу грунтових ресурсів у 
агроландшафтному аспекті передбачає формування екологічної організації 
землеробського блоку та ґрунтоводоохоронної структури сівозмін, формування 
екосистемних смуг, застосування мінеральних добрив, біогумусу, вивчення впливу на 
ерозію ґрунтів потенціалу клімату [4,5]. 

Для території України розроблено декілька схем розрахунку схилового стоку та 
змиву від злив. Більшість існуючих методик базується на аналізі матеріалів штучного 
дощування [6] та матеріалів «Наблюдений на малых реках и стоковых станциях» [7]. 
Практично усі вище означені рекомендації та інструкції орієнтовано на визначення 
забезпечених величин стоку та змиву за забезпеченими кліматичними характеристиками 
опадів, які останніми десятиріччями суттєво змінилися. Тому в методах розрахунку стоку 
для сучасних агроландшафтів потрібно враховувати їх структуру та ґрунтоводоохоронну 
роль орних і природних кормових територій [4]. 

Загалом в наш час в Україні на регіональному рівні та в межах басейнових 
структур практичне облаштування малих та середніх річок цілеспрямовано не 
проводиться та актуальність досліджень полягає в тому, що вперше на новій технологічній 
основі виконується протиерозійне облаштування басейнів малих річок на системному 
рівні. 

Аналіз матеріалів досліджень свідчить, що програма вирішення ґрунтово-ерозійної 
проблеми повинна включати такі позиції: 

 розробка нових методичних підходів до оцінювання проявів і мінімізації ризиків 
ерозійних процесів на с.–г. угіддях; 

 регіональні еталони реальної швидкості процесів ерозії, які встановлені не 
експертним шляхом, а експериментально, з застосуванням оцінки ерозійно-гідрологічних 
ситуацій за басейновим принципом; 

 екологічна організація території за принципом гарантування мінімальних втрат 
води і змиву ґрунту; 

 екологічне обґрунтування ґрунтоводоохоронної структури посівних площ; 

 напрацювання природоподібних технологій гармонійного функціонування 
показників ґрунтоутворення в сучасних агросистемах з урахуванням водно-ерозійних 
чинників. 

 
3. Результати досліджень проблемного питання на басейновій основі 
 
Різні аспекти басейнового природокористування розглянуто в роботах вчених – 

Ф.Н. Мількова, Г.І. Швебса, Ф.М. Лісецького, Л.М. Коритного, В.А. Трифонова, 
В.О. Белоліпського; іноземних – D. Charley, B. Kennedi, R. Hortan та ін. 

У наш час в Україні на регіональному рівні та в межах басейнових структур з 
метою практичного облаштування малих річок проведено дослідження природного 
потенціалу ґрунтів басейну р. Айдар [8], а також розроблено картосхеми імовірнісних 
ерозійно-гідрологічних характеристик витрат стоку Qmax [3]. 

Незважаючи на значні успіхи у дослідженнях механізму ерозійно-гідрологічних 
процесів, їх прогнозування та кількісна оцінка в практиці землевпорядних робіт 
проводяться з урахуванням рельєфу (довжина та крутість схилів) на обмеженій частині 
водозбору з диференціацією на агротехнологічні групи. 

Спробу вирішити це завдання більш надійним способом зроблено [9,10] через 
використання індексу ерозійної небезпеки земель (Ie), як співвідношення між прогнозною 
та розмивною швидкостями потоків:

 

v

v
I

p

e
. де: v – швидкість водного потоку (середня або донна); 

vP – розмивна швидкість водного потоку (середня або донна). 
Це також не приводить до точних характеристик ерозійного процесу, оскільки 

базується на нормативних показниках (коефіцієнт безпеки агрофонів  та ерозійні якості 
земель), які характеризують обмежені території (ділянки) водозбору. Використання даного 
підходу до великих водозборів балкових систем з обмеженням лише за технологічним 
блоком агроландшафтів не приводить до вирішення поставленої мети. Тому ця методика 
не може претендувати на універсальність у проектних роботах землеустрою. 

Розглядати суть природного механізму прояву ерозії (змиву) у взаємодії 
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рельєфних факторів (довжина та крутість) недостатньо. Перед усім, природний захисний 
механізм зумовлюється групою взаємопов’язаних факторів, з яких основними є рослинний 
покрив та фізична структура ґрунту, які зумовлюють поглинальну здатність ґрунту та 
формування стоку. Тому у просторі водозборів формування стоку за антропогенного 
використання підкорюється системі взаємопов’язаної ієрархії водозборів: басейн – 
балковий водозбір – схил [2]. 

Об’єднання природних та антропогенних чинників виникнення стоку у визначеній 
системі зумовлюється, перед усім, екологічною організацією території (співвідношення 
компонентів рілля – ліси – кормові угіддя), а на другому рівні – структурою посівних площ 
ріллі з диференціацією технологічних приймів з вирощування с.-г. культур. При цьому 
вплив технологічних прийомів на формування мікрорельєфу та ґрунтові властивості, за 
словами І.П. Герасимова та М.А. Глазовської [11] "… в отличие от других факторов, 
выражается, прежде всего, в том, что он способствует чрезвычайно большей 
дифференциации наземной поверхности всех явлений составляющих сущность 
почвообразования …". А за В.М. Фрідландом [12]  "… чем более интенсивно рельеф пе-
рераспределяет влагу, тем болем дифференцирован почвенный покров …". Це визначає 
актуальність вирішення проблеми з вивчення ерозійно-гідрологічних показників у 
басейнових системах. 

На наш погляд, вище означені підходи мають деякі недоліки: 

 не використовують басейнові підходи у вирішенні оцінки ерозійної безпеки 
земель з урахуванням геоморфологічних відмінностей різних ієрархічних рівнів 
водозборів; 

 не враховують ймовірності характеристики прояву ерозійно-гідрологічних 
процесів; 

 вихідні дані розрахунків не містять показників екологічної організації території 
(розораність, співвідношення складових частин АЛ: рілля – лісові угіддя – кормові угіддя), 
геоморфологічної типізації (плато, схили, балки, плато, яружно-балкова мережа). 

 
4. Спосіб вирішення проблеми 
 
4.1. Методичні особливості  
 
Аналіз матеріалів показав, що програма вирішення ґрунтово-екологічних та 

ерозійно-гідрологічних проблем повинна включати такі питання та напрями з 
використанням ГІС-технологій: 

1) імовірнісні характеристики максимальних витрат стоку як в цілому за басейнами 
малих річок, так і за системою балкових водозборів, приурочених до гідропостів 
багаторічних спостережень; 

2) геоморфологічна типізація агроландшафтів басейну з урахуванням просторово-
часової динаміки вмісту гумусу в ґрунтах; 

3) системна взаємодія фактичних та припустимих рівнів розвитку ерозійно-
гідрологічних процесів на різних ієрархічних рівнях басейну.  

Мета басейнового напряму – визначення ерозійно-гідрологічного стану 
агроландшафтів, структури землекористування, ступеня їх ерозійної деградації і 
необхідності застосування комплексу протиерозійних заходів різної складності з 
урахуванням таких завдань: 

 сформувати базу даних за факторами прояву ерозійно-гідрологічних процесів у 
системі: басейн річки → балковий водозбір; 

 визначити ймовірність показників середньо-максимального розходу стоку для 
балкових водозборів басейнів малих річок; 

 розробити картосхему ймовірності прояву ерозійно-гідрологічних процесів за 
характером прояву стокових показників басейну малих річок. 

Перелічені завдання є системою екологічно взаємопов’язаних етапів вирішення 
проблеми мінімізації ерозії ґрунту. 

Методологічною основою розробки є просторово-часовий аналіз факторів впливу 
на ерозійно-гідрологічні процеси на основі басейнової концепції в системі: басейн малої 
річки → балковий водозбір, його математичне моделювання, оцифровування отриманих 
моделей засобами ГІС-технологій у вигляді TIN-поверхонь. 

Кліматична характеристика містить інформацію про річний хід опадів за три 
характерних за водністю роки (багатоводний, середній, маловодний) та суму опадів за рік.  

Рельєф та гідрологічні показники характеризуються крутістю, довжиною та 
експозицією схилу, а також розчленованістю річкової та яружно-балкової мережі 
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водозборів басейну малих річок (картографічні дані топографічних карт М : 1 : 100000, 
Google Maps, Wikimapia.org, оброблені в Mapinfo 9.5.1). 

Дані втрат опадів від стоку за сучасної сільськогосподарської діяльності 
характеризуються максимальними втратами стоку ріки та прогностичними показниками за 
моделлю стоку [3] з урахуванням природних і антропогенних характеристик балкових 
водозборів річки. 

Екологічно орієнтована організація території оцінюється співвідношенням площі 
ріллі, лук та лісу в різних природно-кліматичних, ґрунтових та антропогенних умовах 
басейну річки та екологічною стабілізацією водозборів. 

 
4.2. База даних 
 
Базу даних за факторами прояву ерозійно-гідрологічних процесів в системі 

«басейн річки → балковий водозбір» сформовано за показниками середньо-
максимальних витрат стоку в басейні р. Айдар за гідропостами (Білолуцьк, Курячівка, 
Старобільськ, Бахмутівка) з використанням [3] таких матеріалів: 

1) групування земель за вмістом гумусу (до 3,3–4,4–5 та більше 5%); 
2) геоморфологічне групування земель за крутістю схилів (плато, схили, балки; 

перша призаплавна тераса, заплава; схили до 3º, та більше 3º); 
3) групування земель за структурою основних сільськогосподарських угідь (рілля, 

кормові угіддя, лісосмуги);  
4) площі полезахисних та прибалкових лісосмуг; коефіцієнт їх захисної дії у 

ключових точках спостережень; 
5) архівні матеріали водного кадастру по території аридної зони України – 

степовий регіон (р. Айдар). 
 
4.3 Криві забезпеченості Qmax (імовірність перевищення) 
 
Оцінювання ерозійних процесів проведено за емпіричними показниками 4-х кривих 

розподілу максимальних витрат р. Айдар на гідропостах: Старобільський, Білолуцький 
(статистична вибірка 51–52); Курячівка, Бахмутівка (відповідно 11–26), та теоретичними 
(аналітичними) кривими розподілу Пірсона ІІІ типу (Рис. 1) шляхом підбору відношення 

CS/CV 2 розрахунками трьох параметрів: 
1. Розподіл середнього арифметичного значення типів ряду Q; 
2. Коефіцієнт варіації СV; 
3. Коефіцієнт асиметрії СS.   

 

 
Рис. 1. Максимальні витрати стоку за гідропостами 

 
Для обчислення параметрів кривих забезпеченості Qmax проаналізовано ряди 

спостережень (1949–2010 рр.) в інтервалі: Білолуцьк – 1949–2010; Старобільськ – 1950–
2010; Бахмутівка – 1960–2010; Курячівка – 1958–1968 рр. 

Отримана інформація (Табл. 1) свідчить, що використання басейнового методу 
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аналізу дозволило диференціювати розподіл за гідропостами басейну р. Айдар. Так, 
показники кривих розподілу ймовірності, які перевищують 50 % Qmax на водозборах гідро 
постів Білолуцьк та Курячівка (8–5 м3/с) були в 2,39–3,83 рази менше, ніж на гідро постах 
Старобільськ та Бахмутівка – відповідно 19,16 –19,42 м3/с. Ця витрата стоку 
характеризується повторюваністю 1 раз за 2 роки. 

В екстремальних умовах показники максимального стоку 10 % рівня імовірності 
Qmax збільшувались в 1,94–2,20 та 1,77–1,99 раза відповідно за Старобільським та 
Бахмутівським гідропостами. Стік, який перевищував 10, 5 та 1 % забезпеченість, 
характеризується повторюваністю 1 раз за 10–51 рік. Ці показники свідчать, що 
басейновий метод аналізу дозволяє отримати більш точну інформацію. 

Диференційований аналіз параметрів збільшення Qmax (Рис. 1) в багатоводні роки 
на 1 % імовірності за кутовим коефіцієнтом у графіках зв’язку становив 13,03 (гідропост 
Старобільськ) та 11,84 м3/с (гідропост Бахмутівка) проти 6,61–6,17 м3/с з тією ж 
імовірністю (водозбори гідропостів Білолуцьк та Курячівка). 

 
Таблиця 1 
Імовірнісні показники витрат стоку за гідропостами 
 

Гідропост 
басейну р. Айдар 

Витрати стоку, м3/с з імовірністю, % 

< 10 20-30 40-50 >50 

Білолуцьк > 17,44 13,10 – 10,53 8,50 - 7,32 < 7,32 

Старобільськ > 38,48 28,82 – 23,17 19,16 – 16,05 < 16,05 

Курячівка > 12,10 8,55 – 6,47 5,00 - 3,86 < 3,86 

Бахмутівка > 32,22 26,82 – 22,49 19,42 - 17,03 < 17,03 

 
Диференційована оцінка витрат стоку по гідропостах басейну річки зумовлює 

необхідність розробки різних систем мінімізації ерозійних процесів [2] на основі 
просторових характеристик ерозійно-гідрологічних ситуацій. 

 
4.4. Оцінка ерозійно-гідрологічних ситуацій в агроландшафтах 
 
В основу оцінки ерозійно-гідрологічних ситуацій було покладено картосхеми 

середньо-максимальної витрати стоку (Qmax) у басейні р. Айдар. Для розробки 
проведено розрахунок математико-статистичної моделі Qmax як функції Qmax різної 
ймовірності прояву (за теоретичною кривою забезпеченості) залежно від факторів, що 
впливають на прояви витрат стоку в різних умовах водозборів гідропостів Білолуцьк, 
Курячівка, Старобільськ, Бахмутівка. 

Для обчислення параметрів кривих забезпеченості Qmax проаналізовано ряди 
спостережень (1949-2010 рр.) та сформовано базу даних факторів, що впливають на 
ерозійно-гідрологічні процеси, за такими показниками: 

- площа водозборів; 
- групування земель за геоморфологією та крутістю (плато, схили до 1º та більше 

1º, яружно-балкова мережа, перша призаплавна тераса, заплава); 
- групування ґрунтів за вмістом гумусу (до 3,3-4,4-5 та більше 5 %); 
- склад основних с-г. угідь: рілля, кормові угіддя, лісосмуги (полезахисні та 

прибалкові з диференціацією їх розташування щодо ліній – поперечні та повздовжні); 
- витрати стоку різного ступеня забезпеченості (1, 5, 10, 25, 50 %) за гідропостами; 
- дані зливових опадів за гідропостами, мм: повноводний рік – 63,7-93,5; середні 

роки –60,0-89,2; маловодний рік – 49,1-68,2. 
Згідно з алгоритмом, що використовується для розробки моделі середньо-

максимальних витрат стоку по басейну р. Айдар, з використанням бази даних визначено 
рівняння втрат стоку (у) різної забезпеченості (1, 5, 10, 25, 50 %) з позиціонуванням 
розрахунків по ключових точках з конкретним набором показників факторів впливу на 
ерозійно-гідрологічні процеси (Табл. 2). 

За всіма моделями, коефіцієнт множинної кореляції (R) становить 0,88–0,91, 
відносна помилка моделей (Е) 2,0–2,7, що свідчить про їх високу достовірність. 

Провідними факторами впливу є такі: 
• рілля, % (вплив 61,66–69,06 %); 
• зливові опади, мм (вплив 19,47–21,14 %); 
• схили > 1°, % (вплив 3,73–7,26 %); 
• вміст гумусу, % (вплив 3,82–5,11 %); 
• площа водозборів, км² (вплив 2,79–3,13 %). 
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Таблиця 2 
Характеристика моделі середньо-максимальних витрат стоку різної забезпеченості в системі 
балкових водозборів по гідропостах в басейні р. Айдар 
 

Ерозійно-гідрологічні фактори Рівняння моделі Вплив на модель, 
% 

Характеристика 
моделі 

E, % R 

Площа водозборів F, км2 y = 32,05x0,2485 2,97 2,170 0,904 
Зливові опади Х, мм y = 0,0108x1,7422 20,81   
Рілля fn, % y = 3E-09x5,3333 63,71   
Схили > 1°Sсхил, % y = 2,0575x0,5194 6,20   
Вміст гумусу Нгум, % y = 22,461x-0,402 4,80   
Яружно-балкова мережа Sбал, % y = 14,475x-0,087 1,04   
Перша тераса річки до 1°Sтер, % y = 9,7603x-0,009 0,11   
Лісосмуги поперечні, FЛС% y = 7,7916x-0,022 0,26   
Плато - схили до 1°Sпл, % y = 7,707x-0,008 0,10   

Q = K * F 0,2485 Х  1,7422fn  5,3333Sсхил  0,5194Hгум  -0,402Sбал  -0,087 Sтер  -0,009FЛС -0,022Ѕпл -0,008 

* К -коефіцієнт переведення на задану ймовірність витрати стоку: К1 =4,99·1011; К5=5,41·10-12; К10=8,79·10-13 

 
Згідно з імовірнісними моделями проведено розрахунки витрат стоку різної 

забезпеченості по 170 ключових точках басейну р. Айдар і отримані дані оцифровано 
засобами програмного комплексу Mapinfo 9.5.1 у вигляді TIN поверхонь та ізоліній (Рис. 2). 
Просторовий аналіз басейнового розподілу Qmax, який перевищує 10 % рівень 
забезпеченості, показав, що в межах 10 % імовірності перевищення мінімальні показники 
Qmax спостерігаються в межах Курячівського і Білолуцького гідропостів – відповідно 15-30 
і 10-25 м3/с (верхня частина басейну) з подальшим збільшенням значень до 15-40 і 25-
45 м3/с відповідно у системах балкових водозборів Старобільського та Бахмутівського 
гідропостів (середня і нижня частини басейну) (Табл. 2). 

 

 

А – 1% забезпеченості; Б – 5% забезпеченості; В – 10% забезпеченості 
 

Рис. 2. Картосхеми середньо-максимального стоку в системі балкових водозборів (м3/с) по 
гідропостах в басейні р. Айдар: 

 

Таблиця 3 
Розподіл Qmax за системою водозборів гідропостів басейну р. Айдар 

 

Q різної  
ймовірності 

Гідропости 

Білолуцьк Курячівка Старобільськ Бахмутівка 

Q1 30–55 20–45 35–60 50–70 
Q5 20–35 15–30 20–40 40–50 
Q10 15–30 10–25 15–30 25–45 
Q25 10–20 5–15 15–25 20–30 
Q50 5–15 < 10 5–20 15–25 

 
За характеристиками Qmax аномального прояву (1% забезпеченості) виявлена 

вище закономірність зберігається, а величини Qmax збільшуються з 20-45 і 30-55 
(водозбори Курячівського і Білолуцького гідропостів) до 35-60 і 50-70 м3/с (водозбори 
Старобільського та Бахмутівського гідропостів відповідно). Це визначає необхідність 
розробки диференційованих систем ґрунтоводоохоронних заходів [5]. 
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5. Висновок 
 
Методологія формування сталих ґрунтоводоохоронних агроландшафтів 

знаходиться у стадії наукових дискусій. Мова йде про часткову (або й повну) 
трансформацію існуючої системи охорони ґрунтів від ерозії, і використання адаптивно-
ландшафтного землеробства в системі «басейн малих річок → система балкових 
водозборів». Така трансформація потребує створення новітніх методик імовірнісної оцінки 
ерозійно-гідрологічних процесів та визначення співвідношення фактичних та припустимих 
показників з метою мінімізації та адаптації комплексів протиерозійних заходів. 
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The article presents the review of the results of long-term studies of the Laboratory of Soil Protection and Rational Use 
of Lands, aimed at developing ways to apply the basin approach to the formation of soil protection measures. The 
research was carried out during 2015-2018 on the territory of Luhansk region within the territory of the basins of the 
small rivers of the Siverskyi Donets. The methodological features of the work were based on the spatial and temporal 
analysis of the factors of influence on the erosion and hydrological processes on the basis of the basin concept in the 
system "small river basin → bilge water catchment", its mathematical modeling, digitization of the obtained models by 
means of GIS technologies in the form of TIN-surfaces. According to the results of field work and analytical assessment 
of archival materials of soil survey according to the data of 1970 and 2011, a database was created with indicators: 
grouping of land by content of humus (up to 3,3-4,4-5, and more than 5 %); geomorphological grouping of lands of the 
basin of small rivers; composition of the main agricultural lands (arable land-forage lands-forest bands); materials of the 
water cadaster in the steppe region. Models of average-maximum run-off flow rate in the Siverskyi Donets River were 
developed, and there were constructed the average-maximum flow rate chart schemes in the system of gutter 
catchments in the basin of the Aidar River of various availability. In order to form the soil protection structure of the 
balconies, we propose recommendations for estimating erosion and hydrological situations in agrolandscapes and the 
level of influence of the leading factors: arable land (61-69 %), storm rainfall (19-21 %), slopes more than 1 (3,7- 7,3 %), 
humus content (3,8-5,3 %). 
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1. Вітрова ерозія в Україні 

Вітрова ерозія (дефляція) є одним з головних процесів, який знижує родючість 
ґрунтів в Україні. Найбільш небезпечним для ґрунтової родючості є екстремальний 
варіант прояву вітрової ерозії – пилові (або «чорні») бурі, коли дефляцією охоплюються 
значні площі у сотні квадратних кілометрів.  

На території України пилові бурі почали фіксувати з початку ХІХ сторіччя, коли, 
поступовим переведенням пасовищ у ріллю, стали освоюватися степові землі. В 
теперішній час, коли розораність території досягла максимального рівня, локальний прояв 
вітрової ерозії відбувається в українському Степу практично щорічно, а регіональні та 
трансматерикові пилові бурі спостерігаються раз на 5-10 років. Площа потенційно 
дефляційно небезпечних сільськогосподарських угідь в Україні оцінюється приблизно у 
20 млн га, у тому числі, ріллі – 16-18 млн га [1]. 

Перші детально описані пилові бурі в українському Степу в ХІХ столітті були 
зафіксовані у 1837, 1848, 1876, 1877, 1885, 1886, та 1892 роках. Зокрема, грандіозна 
пилова буря на землях сучасної України, яка сталася у лютому 1892 року, була детально 
описана В.В. Докучаєвим. У ХХ столітті було кілька трансматерикових пилових бур, які 
охопили євразійські степи від Алтаю до Карпат – у 1928, 1960, 1968,1969, 1972, 1974 та 
1984 роках. 

У ХХІ столітті сталася найбільш катастрофічна пилова буря 23 та 24 березня 2007 
року, яка лютувала на значній частині Одеської області, на всій території Миколаївської, 
Херсонської, Запорізької областей, на півночі Республіки Крим, у південних районах 
Кіровоградської та Дніпропетровської та західних районах Донецької областей. Загальна 
площа, яка постраждала від пилової бурі 23-24 березня 2007 року, становила близько 
125 тис. км2, що дорівнює приблизно 20 % площі України, або 50 % площі всієї степової 
зони. За нашими оцінками втрати ґрунту за два дні становили приблизно 50-400 т/га [2]. 
Окремі локальні пилові бурі спостерігалися у 10-х роках ХХІ століття в районі Олешок та 
Асканії-Нової Херсонської області [3]. 

 
2. Кількісна оцінка вітрової ерозії 
 
Очевидно, що ефективне проектування протидефляційних заходів можливе лише 

на об’єктивній кількісній основі. А саме, необхідно створити математичну модель оцінки 
величини дефляції, яка б дозволила кількісно визначати потенційні втрати ґрунту. Ці 
величини необхідно порівнювати з допустимою нормою ерозії, і таке порівняння є 
інструментом створення для певної території науково обґрунтованої системи захисту 
ґрунтів, яка повинна включати лісомеліоративні, агротехнічні та організаційно-правові 
заходи. 

Враховуючи, що створення власної технології кількісного оцінювання вітрової 
ерозії пов’язано з неабиякими витратами, вважаємо, щов нинішній ситуації,важкій 
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стосовно фінансових та інтелектуальних ресурсів, слід адаптувати для умов українського 
Степу напрацювання західних вчених. В цьому плані є досить позитивний досвід науковців 
Австрії, Угорщини, Канади та Китаю (наприклад, [4]), які використовують адаптоване до 
своїх природних та антропогенних умов рівняння вітрової ерозії (Wind Erosion Equation, 
Wind Equation - WEQ), яке було створене в США ще в 50-90-ті роки ХХ століття, в першу 
чергу, для умов Великих рівнин США [5, 6, 7, 8]. Модифікований варіант (RWEQ) 
експлуатувався в США до початку нового тисячоліття, поки не був замінений на нову 
технологію WEPS (Wind erosion prediction system) [9,10]. 

 
3. Структура WEQ 
 
Модель WEQ було розроблено з метою прогнозування довгострокових середніх 

щорічних втрат ґрунту з поверхні конкретного агроландшафту, який має певні рослинні та 
ґрунтові характеристики, умови шорсткості, специфічний внутрішньорічний розподіл 
дефляційно-небезпечних вітрів, конкретну агротехніку вирощування сільсько-
господарських культур тощо. Пізніше в США було розроблено поліпшений варіант WEQ 
для розрахунку вітрової ерозії у більш конкретні (критичні, з огляду на реалізацію вітро-
ерозійного процесу) періоди року (RWEQ).  

Отже, в кінці 80-х років ХХ століття рівняння WEQ набуло більш-менш закінченого 
вигляду, що дозволяло розрахувати втрати ґрунту (Е, т/акр в рік) за такою формулою [8]: 

E = I ∙ K ∙ C ∙ L ∙ V,                                                             (1) 

де I – показник податливості ґрунту до дефляції (soil wind erodibility або «I-індекс»); 
C – кліматичний параметр вітрової ерозії; К – показник шорсткості поверхні ґрунту; L – 
величина «незахищеної відстані» [8]; V – показник ґрунтозахисної ефективності 
рослинного покриву. 

Хоча це рівняння має суттєві обмеження для практичного використання, але 
довгий час воно вважалося найкращим інструментом щодо оцінки вітрової ерозії та 
проектування протидефляційних заходів. 

Розглянемо окремі параметри моделі та можливість їх пристосування до 
українських реалій. 

 
3.1 Показник податливості ґрунту до вітрової ерозії 
 
I-індекс це показник податливості ґрунту до дефляції, визначається, як величина 

середніх щорічних дефляційних втрат ґрунту в тоннах на акр з певної ділянки, за умови 
що вона характеризується такими ознаками [8]: 

 ізольована від зовнішніх дефляційних впливів, тобто, відсутня вхідна сальтація 
(стрибкоподібне переміщення вітром) частинок ґрунту ззовні; 

 абсолютно вирівняна, тобто на ділянці відсутні пагорби, борозни, гребені та 
окремі незв’язані агрегати; 

 знаходиться на території, де величина С-індексу (кліматичного параметра) 
дорівнює 100; 

 знаходиться в умовах відсутності бар’єрів, які гальмують вітер (куліси, 
лісосмуги тощо); 

 не має рослинного покриву; 

 на поверхні ґрунту немає кірки. 
В рамках верифікації рівняння (1) в США було проведено попередню класифікацію 

всього переліку ґрунтів, які існують на Великих Рівнинах і по кожній групі ґрунтів, щодо 
стійкості до вітрової ерозії (wind erodibility groups - WEG), було визначено I-індекс. Для 
доведення значень I-індексу до широкого кола споживачів визначення WEG було 
включено, свого часу, до баз даних у Національній ґрунтовій інформаційній системі США.  

За методикою ідеолога WEQ В. Чепіла [11], величина I-індексу тісно пов'язана з 
умістом в поверхневому шарі ґрунту агрегатів з розміром діаметра більше 0,84 мм (1/3 
дюйма) за «сухого» розсівання, що є американським аналогом показника «грудкуватості», 
який, до речі, широко застосовується у дефляційних дослідженнях в Україні. В тих 
випадках, коли ґрунт точно не визначено, за думкою американських авторів, можна 
застосовувати значення вмісту агрегатів більше ніж 0,84 мм для ідентифікації групи WEG 
та визначення значення I-індексу. Слід зазначити, що в Україні наразі накопичено значні 
набори даних щодо «грудкуватості» різних ґрунтів (наприклад, [12]) і перерахунок 
показників «грудкуватості», тобто, вмісту в ґрунті агрегатів більше як 1 мм, у значення I-
індексу моделі (1) є питанням суто технічним. 
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Показник I-індексу коректується на нерівності поля, наявність (відсутність) 
щільної кірки та зрошення. Автори моделі (1) розробили детальні алгоритми поправок на 
ці всі фактори [8, 13, 14,15], які можна використовувати і для українських умов. Зокрема, 
розроблено так звані «пагорбові» поправкові коефіцієнти для I-індексу, поправки на 
податливість поверхні ґрунту до вітрової ерозії, залежно від потужності поверхневої кірки, 
яка формується під впливом процесів змочування, а потім висушування ґрунту. Корекцію 
для зрошення застосовують лише тоді, коли І-індекс має величину у 180 одиниць і менше. 
Водночас, автори методики вважають, що найточніше коригування на зрошення можливо 
отримати лише через процедуру «сухого» просівання ґрунту та визначення вмісту 
агрегатів менших 0,84 мм. 

 
3.2. Показник шорсткості поверхні ґрунту 
 
К-параметр є показником впливу борозен, які створюються на поверхні ґрунту 

ґрунтообробними знаряддями та посівними агрегатами, на величину вітрової ерозії і має 
вираз у вигляді десяткового дробу в діапазоні 0,1-1,0. В основу методики визначення К-
параметру були покладені розробки американських вчених 60-90 років ХХ століття [8, 16, 
17]. Очевидно, що борозни поглинають і відхиляють енергію вітру, а також стають 
акумулятивними пастками для частинок ґрунту, які рухаються потоками вітру. Значення К-
параметру засновані на стандартному відношенні висоти борозни до її основи як 1 до 4, і 
були отримані в результаті фізичного моделювання процедури руйнації штучних борозн 
вітром в аеродинамічній трубі. 

У доведеній до практичного використання моделі (1) К-параметр визначається за 
спеціальними номограмами як функція від значення індексу податливості ґрунту до 
дефляції (І-індексу) та параметру Kr. Останній показник є змінною, яка враховує вплив на 
шорсткість поверхні власне параметрів борозни і розраховується таким чином: 

Kr = 4 ∙ (h2/s),                                                              (2) 

де h – висота борозни в дюймах, а s – ширина борозни в дюймах. Зв'язок між 
протидефляційною стійкістю ґрунту і параметром Kr такий: на ґрунтах з високою 
протидефляційною стійкістю, як правило, це важкосуглинкові, глинисті і солонцюваті 
ґрунти, вплив борозен, що були сформовані на поверхні ґрунту ґрунтообробними та 
посівними агрегатами, на вітрову ерозію буде мінімальним, але на піщаних та супіщаних 
ґрунтах – досить помітним. 

Отриманий параметр K ще коректується на величину кута між напрямками дії 
енергії вітру і напрямком борозен. Процедура такого коректування розглядається у 
спеціальних довідниках у вигляді номограм та (або) таблиць з урахуванням типів ґрунтів 
та видів ґрунтообробних знарядь [8].  

Важливою також є корекція К-параметру на так звану «неорієнтовану» або 
«випадкову» шорсткість (ridgeroughness), що є шорсткістю, яка утворюється 
ґрунтообробними знаряддями під час обробітку ґрунту на зяб і не змінюється певний час з 
осені до весни, у тому числі, і в дефляційно-небезпечний період, до передпосівної 
культивації та посіву ярової культури [8]. Кожен з видів шорсткості, і «орієнтована», і 
«неорієнтована» («випадкова»), може бути присутнім на поверхні ґрунту в певний період 
року і доповнюватися один другим, зменшуючи, таким чином, вітрову ерозію. Наявність 
такого ґрунтозахисного ефекту, особливо в дефляційно-небезпечний період, робить 
процедури створення поверхонь ґрунту з певними, заздалегідь заданими, і правильно 
зорієнтованими у просторі і часі параметрами, досить ефективним протидефляційним 
заходом. Але використання лише «випадкової» шорсткості як ґрунтозахисного заходу має 
певні особливості. Зокрема, її високий ґрунтозахисний ефект може проявитися під час 
оранки цілинних земель, коли на поверхню вивертаються корені рослин разом з 
ґрунтовими агрегатами. Водночас, слід мати на увазі, що «випадкова» шорсткість може 
швидко зменшити свій ґрунтозахисний потенціал, наприклад, після сильного дощу. 
Напрацювання американських вчених щодо розрахунку К-параметра та його корекції на 
величину кута між напрямками дії енергії вітру і напрямком борозен та «неорієнтовану» 
шорсткість поверхні можна легко застосувати до умов степових агроландшафтів України. 

 
3.3. Кліматичний індекс вітрової ерозії 
 
Показник С є кліматичним індексом потенційних вітро-ерозійних втрат ґрунту, який 

враховує швидкість вітру та вміст вологи в поверхневому шарі ґрунту. Параметр 
розраховується на основі даних про поточне географічне положення та довгострокових 
кліматичних показників і має вираз у вигляді частки від значення C для метеорологічної 
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станції Гарден-сіті (Garden City), штат Канзас, якій було присвоєно величину в 100 
одиниць. Кліматичний параметр вітрової ерозії розраховується як: 

C = 34.48 ∙ V3/(PE)2,                                                        (3) 

де С –середнє багаторічне річне значення кліматичного індексу; V – середньорічна 
швидкості вітру, у милях(1,6 км) за годину на висоті 30 фунтів (9,1 м); РЕ – індекс 
ефективності опадів за Торнсвайтом [8]; 34.48 – постійна величина, яка використовується 
для корекції локальних значень показника С відносно базового, яким є кліматичний індекс 
вітрової ерозії у Гарден-сіті [8]. Структура показника (3) пов’язана з тим загальновідомим 
фактом, що, при всіх інших однакових умовах, з одного боку, втрати ґрунту в процесі 
вітрової ерозії є пропорційними кубічній швидкості вітру[7], а, з іншого -обернено 
пропорційними запасам вологи у поверхневому шарі ґрунту. Автори WEQ вважали, що 
останній показник можна визначити через річний індекс «ефективності опадів» (РЕ) 
відомого американського кліматолога Ч. Торнсвайта, який розраховується, як сума таких 
помісячних оцінок: 

PE = ∑ {115 ∙12
i=1 [Pi/(Ti − 10)]10/9},                                             (4) 

де Pi – середня багаторічна кількість опадів у кожному місяці, дюйми; Ti – середня 
багаторічна температура кожного місяця, градуси, за Фаренгейтом; i – номер місяця (i = 1-
12) [8]. 

Кліматичний параметр вітрової ерозії, був розрахований для всієї території 
Великих Рівнин США [8, 18, 19]. Для умов України адаптація кліматичного показника буде 
пов’язана з адаптацією рівнянь (3 і 4) до метричної системи вимірювання та з обробкою 
багаторічних помісячних даних за опадами та температурами по метеостанціях Степу 
України. 

 
3.4. Показник «незахищеної відстані» 
 
Показник L (величина «незахищеної відстані») показує вплив на величину вітрової 

ерозії рослинних бар’єрів – посівів багаторічних трав, пасовищ, лісосмуг, куліс, гаїв тощо. 
Він визначається за наявності такого бар’єру, розташованого упоперек напрямку вітру, що 
викликає вітрову ерозію (особливо у критичний період) на поверхні конкретного поля або 
іншої площі, яка оцінюється. Показник L вимірюється в футах. 

Якщо дефляційно небезпечний вітер проходить через рослинний бар’єр, то завжди 
буде існувати певна зона, де ще немає крипу(повзання ґрунтових часток під дією вітру) та 
сальтації (стрибкоподібного руху ґрунтових часток). Ця зона в термінології WEQ має назву 
«стабільна зона» (stable area) [5, 8]. Стабільна зона є тією територією, яка здатна 
уловлювати і зберігати всі ґрунтові часточки, які потрапляють на поле з навітряного боку 
(у більшості випадків це, як мінімум, 12-15 футів (3-5 м) на відстані від площ, зайнятих 
травостоєм, пасовищами або відстань у 10 висот лісосмуги від її початку тощо). Величина 
L вимірюється від закінчення стабільної зони до кінця поля. 

Фактор «незахищеної» відстані є важливим інструментом при застосуванні моделі 
(1) у процедурах проектування систем смугового землеробства, куліс, ґрунтозахисних 
лісосмуг тощо. Якщо в критичний період для певної території L=0, то це означає, що ця 
ділянка знаходиться у «стабільній» зоні і вона повністю захищена від вітрової ерозії. Для 
того, щоб отримати саме такий показник «незахищеної відстані», необхідно певним чином 
спроектувати рослинні бар’єри, зокрема, лісосмуги упоперек напрямку вітру, який 
переважає на границях поля, або розташувати ґрунтозахисні агрофони (багаторічні трави, 
куліси) у середині конкретного поля. У випадках, коли рослинний бар’єр виявився 
розташованим не під прямим кутом, а якимось іншим кутом до напрямку ерозійно-
небезпечних вітрів у критичний період, оцінка «незахищеної відстані» (L) буде 
коригуватися певними коефіцієнтами. Якщо рослинний бар’єр буде розташований вздовж 
напрямку ерозійно-небезпечних вітрів, то тоді параметр L буде дорівнювати довжині 
поля[5, 8]. 

 
3.5. Показник ґрунтозахисної ефективності рослинності та рослинних решток 
 
Вплив рослинного покриву та рослинних решток на вітрову ерозію (показник V) в 

моделі WEQ (1) залежить від виду, кількості та просторової орієнтації рослинного 
матеріалу і визначається через універсальний показник SGe (Small Grain Equivalent – 
Малий зерновий еквівалент), який вимірюється в фунтах на акр. Еталонне значення SGe 
еквівалентне поверхні ґрунту, на якому знаходяться 10-дюймові стебла колосових 
зернових культур, які розташовані перпендикулярно панівним вітрам на відстані 10 дюймів 
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один від іншого. Експерименти за допомогою аеродинамічних труб показали, що величина 
SGe для рослин та залишків різних видів рослинності є функцією від питомої ваги рослин 
та кількості залишків на одиницю площі, середнього діаметра стебел, орієнтації стебел 
відносно поверхні землі (вертикальне розташування або горизонтальне) та їх 
просторового розподілу [5, 20, 21]. 

Експерименти в аеродинамічних трубах допомогли американським вченим 
отримати серію залежностей між параметрами рослинного покриву і рослинних залишків 
та значеннями SGe. Для практичного визначення певного SGe для кожної 
сільськогосподарської культури були побудовані спеціальні номограми [8], якими 
враховано не тільки вид сільськогосподарської культури, але фазу вегетації, стан посівів, 
їх щільність і розташування відносно панівних дефляційно-небезпечних вітрів тощо. Слід 
зазначити, що опубліковані дані щодо SGe можуть бути легко адаптовані для умов 
сучасного українського Степу, тому що перелік сільськогосподарських культур, які 
вирощуються в преріях Великих Рівнин США та технології їх збирання практично ідентичні 
місцевим культурам і технологіям. Адаптація цього показника повинна бути пов’язана, 
головним чином, з переведенням параметрів, що вивчаються, у метричну систему. 

 
3.6. Недоліки моделі WEQ 
 
Водночас, за думкою експертів [8], модель WEQ (1) має певні недоліки, а саме: 

 вона не оцінює величину дефляції окремої пилової бурі; 

 не розраховує величину вітрової ерозії у ситуації, коли на поверхні ґрунту 
існує сніговий покрив; 

 показник L «незахищена відстань», ігнорує у загальному балансі прихід в 
агроландшафт ґрунтового матеріалу у вигляді суспензії в процесі її випадання з повітря; 

 I-індекс не враховує здатність до дефляції щебенюватих ґрунтів. 
Саме ці недоліки привели до створення «поліпшеного» варіанту моделі – RWEQ. А 

потім і до моделювання процесів дефляції вже на нових теоретичних засадах. 
Вважається, що цих недоліків немає у новій технології оцінювання вітрової ерозії, яка 
розроблена в США вже в новому столітті – WEPS (Wind erosion prediction system).  

 
4. Висновок 
 
Ефективне проектування протидефляційних заходів можливе лише на об’єктивній 

кількісній основі, у порівнянні потенційних втрат ґрунту з допустимою нормою ерозії. Саме 
таке порівняння є ефективним інструментом для створення науково обґрунтованої 
системи захисту ґрунтів, яка повинна включати лісомеліоративні, агротехнічні та 
організаційно-правові заходи на певній території. Враховуючи, що зараз створення 
власної технології кількісної оцінки вітрової ерозії є неможливим в силу фінансових та 
інтелектуальних обмежень, на наш погляд, слід адаптувати для умов, зокрема, 
українського Степу американське рівняння вітрової ерозії (Wind Erosion Equation, Wind 
Equation – WEQ). Процедура адаптації буде пов’язана, головним чином, з перерахунком 
чинних даних щодо «грудкуватості» чорноземних та каштанових ґрунтів, розрахунку і 
картування кліматичного параметра дефляції та переведення всіх складових 
математичної моделі WEQ в метричну систему вимірювань. 
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Advantages of using a wind erosion mathematical model (WEQ) for the design for wind erosion control in the conditions 
of the Ukrainian Steppe was the purpose of the article. The procedures for adapting WEQ to local natural and economic 
conditions, which will consist in the recalculation of current data on "lumpness" of chernozem and chestnut soils, 
quantification and mapping of the climatic deflation parameter, and the transfer of all components of the WEQ 
mathematical model to the metric measuring system is proposed. Calculations for the adapted model WEQ will need to 
be compared with soil loss tolerance and in a certain territory such a procedure will be an effective tool for the creation 
of a scientifically grounded system of soil protection from erosion. 
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Целью обзорной статьи является представление нового концептуального 
подхода к бонитировке почв по содержанию тяжелых металлов в разрезе 
современных представлений о качестве и здоровье почвы. В статье освещены 
основные проблемы оценивания техногенно загрязненных почв в Украине и 
предложены оптимальные, с точки зрения авторов, способы их решения. Новая 
система оценивания предлагает разработку серии модификационных критериев 
для общих и частных бонитетов почв с учетом буферности почв, 
полиэлементного загрязнения, синергизма, антагонизма и биологической 
доступности тяжелых металлов, толерантности сельскохозяйственных культур и 
возможности смешивания и разбавления растительной продукции с избыточным 
и дефицитным содержанием микроэлементов. Авторами предложено 
использовать в алгоритмах расчетов баллов бонитетов критерии качества 
получаемого урожая по эколого-токсикологическим показателям. В отличие от 
почвенной диагностики, тестирование растений позволяет точно определить 
ареал распространения фитотоксичных выбросов промышленных предприятий и 
выделить почвенные участки, на которых сложно либо невозможно получить 
полноценный санитарно чистый урожай.  
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1. Факторы, определяющие актуальность учета загрязнения почв в 
    бонитировочных работах  
 
В Украине по нашим расчетам наличествует около 1606 тыс. га сельхозугодий с 

опасным и чрезвычайно опасным уровнем загрязнения почв тяжелыми металлами. 
Помимо этого, более 25 тыс. га техногенно загрязненных земель, используемых для 
выращивания сельскохозяйственной продукции, расположены вдоль автомобильных 
магистралей страны. Превышение величин нормативных показателей по содержанию 
тяжелых металлов в почве отмечается в локальных очагах загрязнения вблизи крупных 
индустриальных центров, где активно пересекается промышленная и 
сельскохозяйственная деятельность человека. Также на территории страны существуют 
отдельные биогеохимические провинции с аномально высоким фоновым содержанием 
тяжелых металлов, в которых довольно сложно получить гигиенически чистую 
растительную продукцию [1]. 

При проведении бонитировочных работ в Украине не принято учитывать 
содержание токсикантов в почвах, их влияние на урожайность с.-х. культур, санитарно-
гигиенические характеристики выращиваемой продукции, влияние на здоровье людей, с.-
х. животных и другие подобные аспекты продовольственной безопасности. Вследствие 
этого загрязненные почвы, как правило, оцениваются на одном уровне с 
незагрязненными участками, и получают аналогичные баллы качественной оценки. Даже 
последние научные разработки в области бонитировки почв ограничиваются всего 
лишь приблизительными экспертными оценками, к тому же, только для частных 
бонитетов по овощным культурам и, исключительно, на почвах легкого 
гранулометрического состава [2]. 

Отсутствие в Украине необходимых наработок по бонитировке техногенно 
загрязненных почв связано не только с аспектами, требующими достаточного 
теоретического и экспериментального обоснования (различная реакция культур на 
действие тяжелых металлов, синергизм и антагонизм различных загрязнителей и т.д.). 
Основной причиной является банальная нехватка достаточного количества 
лабораторных и полевых экспериментальных данных, полученных на основе 
современных методов анализа почв [3]. Речь идет о методах, изложенных в последних 
национальных стандартах (ДСТУ) и национальных стандартах, гармонизированных с 
международными стандартами (ДСТУ ISO). 
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2. Современные модели оценки качества почв 
 
Известно, что в оценке сельскохозяйственных земель развитых стран широко 

распространена тенденция синонимизировать понятия «качество почвы» («soil quality») и 
«здоровье почвы» («soil health») [4, 5, 6]. Термин «качество почвы» определяют как 
"пригодность для использования" и "способность почвы функционировать", то есть 
характеризовать способность почвы выполнять свои основные функции по назначению. 

Поскольку почва является живой экосистемой, фактически домом для миллиардов 
бактерий, грибов и других микроорганизмов, обеспечивает растения питательными 
веществами, абсорбирует и удерживает воду для растений, служит фильтром и буфером 
для потенциальных загрязнителей и средой для живого биоразнообразия, в отношении 
нее (как и других живых организмов) применяется термин «здоровье» [7]. Поэтому 
«здоровье почвы» воспринимается, как непрерывная способность почвы 
функционировать в виде важной живой экосистемы в границах экосистемы и 
землепользования, способствовать качеству воздушной и водной среды, поддерживать 
биологическую продуктивность, состояние растений, животных и здоровье человека [8].  

Соответственно, оценка здоровья почвы («soil health assessment») является 
оценкой того, насколько хорошо почва выполняет свои функции в настоящее время, и как 
эти функции сохраняются для будущего использования. Списки индикаторов оценки 
качества почв и алгоритмы расчетов определяются целью и задачами осуществления soil 
health assessment или soil quality assessment (украинский аналог - «бонитировка почв»). 
Вместе с тем, несмотря на восприятие почвы как сложной комплексной живой системы, 
эти списки весьма развернуты и включают широкий перечень физических, физико-
химических и биологических свойств почвы, а также климатических факторов и 
производственно-технологических особенностей.  

В связи с этим, большинство современных западных моделей оценки качества 
почв являются сложными многокомпонентными системами, в которых все критерии 
оцениваются с использованием нечетких функций членства с помощью весовых 
коэффициентов [9]. Характеристикам, которые точно соответствуют определенным 
классам, присваивают членство, остальные получают членство значения в зависимости 
от степени их близости к определенному классу. Выбор весовых коэффициентов, 
получаемых на основе экспертных знаний и данных местных советов, экспериментальных 
данных, предыдущих методов оценки земли и др., имеет решающее значение. 

В методиках бонитировки почв, разрабатываемых в странах бывшего Советского 
Союза и Восточной Европы [3, 10, 11], традиционно используют несколько 
модифицированные алгоритмы. Их основное отличие заключается в избирательном 
учете дополнительных почвенных характеристик, которые имеют локальный характер 
проявления и не оказывают существенного влияния на качество почв большей части 
оцениваемой территории. Речь идет о таких негативных почвенных явлениях, как 
засоление, солонцеватость, эродированность, дефляция, гидроморфность, повышенная 
кислотность, загрязнение и др. При наличии признаков проявления подобных процессов в 
оцениваемой почве алгоритм расчета баллов бонитета предусматривает привлечение 
соответствующих корректирующих (поправочных) коэффициентов. Величины 
поправочных коэффициентов определяются по данным экспериментальных 
исследований (собственных и литературных источников) как разница между уровнем 
урожая сельскохозяйственных культур на контрольных и опытных вариантах [12, 13].  

 
3. Методика исследований 
 
На протяжении последних лет в отделе охраны почв ННЦ «ИПА имени А.Н. 

Соколовского» был собран и проанализирован значительный объем экспериментальных 
данных, на основе которых создана новая ГИС «Микроэлементы в почвах Украины». 
Полевые исследования пространственного распределения в почвах подвижных форм 
микроэлементов (МЭ) и тяжелых металлов (ТМ), а также границ его колебания, 
проводились по нерегулярной сетке с географическим позиционированием с помощью 
GPS-навигатора. Также использовались данные базовых разрезов, заложенных 
сотрудниками «ННЦ ИПА имени А. Н. Соколовского» и других организаций (сеть 
областных филиалов ГУ «Институт охраны почв Украины»). Изучали различные почвы 
сопряженных геохимических ландшафтов, находящихся в различных климатических 
условиях. В общей сложности были обследованы и проанализированы образцы из почти 
3000 точек отбора во всех административных областях Украины. 

С помощью серии модельных и микрополевых опытов в течении нескольких лет 
были исследованы такие факторы: 1) подвижность микроэлементов в почвах различных 
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почвенно-климатических зон Украины, в т. ч. под влиянием различных сельхозкультур;  
2) влияние длительного применения минеральных и органических удобрений в 
стационарных опытах на загрязнение почвы (Ерастовская, Красноградская, Розовская, 
Измаильская опытные станции, опытные хозяйства ИЗХ УААН, Запорожской ГСХОС и 
др.); 3) явления синергизма и антагонизма между ТМ в почве (влияние различных 
уровней загрязнения на содержание в почве тяжелых металлов); 4) влияние ТМ на 
изменение агрохимических и биологических показателей почвы, количество и качество 
урожая зональных сельхозкультур. 

Для достижения единства между результатами измерений и минимизации 
систематической составляющей погрешностей содержания в почве подвижных форм 
МЭ/ТМ (в экспедиционных и стационарных исследованиях) определяли на одном приборе 
- атомно-абсорбционном спектрофотометре "Сатурн-4". Полученную в 3-кратной 
повторности аналитическую информацию статистически обрабатывали с использованием 
модулей корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализов в рамках пакета 
Statistica 10.0 с подтверждением достоверности.  

Для построения картосхем на основе ГИС использовали геостатистический метод 
исследования – кригинг (статистическая версия интерполяции). В качестве 
картографической основы использовали карту почв Украины масштаба 1 : 2500000 (под 
редакцией Н.К. Крупского), региональные карты масштаба 1 : 200000 (под редакцией 
Н.К. Крупского) и карту «Почвенно-экологическое районирование Украины» 1:6000000, 
под редакцией Н.И. Полупана, В.Б. Соловья, В.А. Величко. Для уточнения границ 
административных районов, населенных пунктов и сети дорог, использовали 
топографические карты масштаба 1: 200000. Классификация пространственных 
данных осуществлялась группированием цифровых значений одного атрибута 
(содержания МЭ и ТМ). 

Полученные результаты исследований были использованы для разработки 
научно обоснованной системы оценки качества техногенно загрязненных почв по 
содержанию тяжелых металлов. 

 
4. Концептуальный подход к бонитировке почв по содержанию тяжелых 
    металлов 
 
Учитывая, что загрязнение почв тяжелыми металлами в Украине имеет очаговое 

распространение, а площадь загрязненных с.-х. земель составляет лишь небольшую 
часть от общей площади пахотных почв страны, нам представляется вполне логичным 
использовать традиционные алгоритмы оценивания негативных параметров почв, т.е. 
учитывать отрицательный эффект токсикантов с помощью поправочных коэффициентов. 

Другим немаловажным вопросом в оценивании техногенно загрязненных почв 
является несоответствие между содержанием доступных форм тяжелых металлов в 
почве и растениях. В первую очередь, речь идет о способности выращиваемых с.-х. 
культур накапливать ТМ из окружающей среды вблизи оцениваемой почвы (атмосферный 
воздух, осадки, сточные и оросительные воды). Так, результаты наших исследований, 
проведенных в течение 10-15 лет в зонах атмосферных выбросов предприятий 
энергетической и химической промышленности (Змиевская теплоэлектростанция (ТЭС) и 
Авдеевский коксохимический комбинат), свидетельствуют об аэротехногенном 
происхождении избыточного содержания Fe, Cd, Ni, Cr, Pb и Cu в растительной продукции 
при относительно невысоком содержании ТМ в почвах (Рис. 1, 2). 

Избыточность содержания Cr, Ni и Pb в почвах и растениях определяли 
относительно предельно допустимой концентрации (ПДК) или максимально допустимого 
уровня (МДУ), Cd и Fe - только ПДК в продовольственном сырье и МДУ в кормах для с.-х. 
животных (из-за отсутствия соответствующих нормативов ПДК в почвах). 

В результате этой работы мы пришли к выводу, что осуществление процедур 
оценки и сертификации земель с.-х. назначения требует обязательного включения 
анализов тест-растений по эколого-токсикологическим показателям, поскольку из-за 
несовершенства почвенной диагностики невозможно точно оценить риски загрязнения 
растительного сырья. Тестирование растений на содержание ТМ также позволяет дать 
ответ на другой вопрос: «имеет ли смысл отделять природное происхождение аномально 
высокого содержания тяжелых металлов в почвах от антропогенного?». Главными 
индикаторами здесь являются реакция с.-х. культур и уровень накопления в них ТМ, то 
есть, количество и качество урожая. 
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Рис. 1. Техногенное загрязнение тяжелыми металлами под влиянием выбросов Змиевской ТЭС, 

% от общей площади обследования с содержанием тяжелых металлов выше ПДК (МДУ) 
 

 
 

Рис. 2. Техногенное загрязнение тяжелыми металлами под влиянием выбросов Авдеевского 
коксохимического комбината, % от общей площади обследования с содержанием тяжелых 

металлов выше ПДК (МДУ) 

 
Эти и другие аспекты были заложены в основу разработки нового 

концептуального подхода к бонитировке почв по содержанию тяжелых металлов в 
Украине. Помимо выше упомянутого имеет смысл учитывать следующие факторы: 

1. Распространенность тех или иных видов ТМ на территории оценивания, 
наличие соответствующей нормативной базы, возможность получения и обновления 
массивов фактических данных по всей площади оцениваемых с.-х. земель; 

2. Влияние отдельных МЭ/ТМ на плодородие почвы, производительность с.-х. 
культур, качество урожая, жизнедеятельность и состояние здоровья живых организмов 
(микроорганизмов, растений, животных и людей) может быть не только негативным, но и 
положительным. Например, речь идет о таких металлах, как медь, цинк, кобальт, 
молибден, хром, которые в небольших концентрациях являются МЭ, необходимыми для 
нормального роста и развития живых организмов; 

3. Возможное наличие полиэлементного загрязнения почв и растениеводческой 
продукции под действием эмиссии предприятий и, как следствие, явления синергизма и 
антагонизма различных загрязнителей, а также подвижность, биологическая доступность, 
фитотоксичность различных соединений ТМ и толерантность с.-х. культур к воздействию 
токсикантов; 

4. Различные потребности растений в микроэлементах и особенности накопления 
металлов отдельными видами с.-х. культур, что предполагает необходимость выбора 
основных культур для расчета общего и частных бонитетов почв; 
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5. Способность с.-х. культур накапливать ТМ из окружающей среды вокруг 
оцениваемой почвы (атмосферный воздух, осадки, сточные и оросительные воды); 

6. Наличие различных методов определения содержания ТМ в почвах. 
Необходимы методы, имеющие широкое распространение на территории Украины, 
достаточно современные, которые применяются как наукой, так и производством, более 
или менее точно отражают количество биологически доступных растениям соединений, и 
по которым уже собрано достаточное количество массовых данных по содержанию ТМ в 
почвах и х культурах на территории Украины. Поэтому для целей бонитировки почв 
Украины сейчас целесообразно ориентироваться на методы атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии с использованием буферной аммонийно-ацетатной вытяжки с рН 4,8 
по ДСТУ 4770.1-4770.9 для почвы; МВИ 31-497058-016 и для растительной продукции. 

7. Буферная способность почв по отношению к тяжелым металлам, 
характеризующая возможность почвы поддерживать содержание биодоступных форм 
этих элементов на относительно постоянном уровне и противостоять внешним факторам 
воздействия, направленным на смещение этого уровня. 

8. Возможность разбавления (смешивания) сельхозпродукции, имеющей 
чрезмерное и дефицитное содержание микроэлементов для достижения оптимального 
качества и сохранения возможности использования загрязненных почв в аграрном 
производстве. 

9. Универсальность системы оценки качества техногенно загрязненных почв по 
содержанию тяжелых металлов, что позволит применять ее с различными методиками 
бонитировки почв. 

Все перечисленные условия мы постарались учесть при разработке алгоритмов 
оценки качества почв по содержанию тяжелых металлов (Рис. 3). В дальнейшем на 
основе этого алгоритма будет разработана универсальная система (серия оценочных 
шкал) модификационных критериев на содержание тяжелых металлов в почвах пашни, 
сенокосов и пастбищ, распределенных по классам буферности почв относительно 
тяжелых металлов для целей общей и частной бонитировки почв. 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм оценки качества почв по содержанию тяжелых металлов (схема) 
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The system for assessment of anthropogenic contaminated soils on heavy metals 
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The aim of the review article is to present a new conceptual approach to the soil quality assessment by the content of 
heavy metals in the modern context of soil quality and soil health concepts. The article shows the main problems of 
contaminated soil assessment in Ukraine and suggests the best ways of solving them from the point of the authors view. 
The new assessment system proposes the development of a modification criteria series for general and individual soil 
indexes, taking into account the buffering of soils, the presence of different pollutants, synergism, antagonism and 
bioavailability of heavy metals, crops tolerance and the possibility of mixing and diluting plant products with excessive 
and deficient trace elements content. The authors proposed to use the yield quality criteria by ecological-toxicological 
indicators in the algorithms for calculating soil indexes. Unlike soil diagnostics, plant testing allows to determine 
precisely the areal of phytotoxic industrial emissions and to identify soil areas where it is difficult or impossible to obtain 
uncontaminated agricultural products. 

 
Key words: heavy metals; trace elements; micronutrients; soil quality; soil health; soil assessment; soil contamination; 
food security; test plants. 
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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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1. Вступ 
 
Сьогодні є всі підстави поставити під сумнів модель використання земель 

сільськогосподарського призначення сучасними агроформуваннями, яка відступає від 
базового принципу охорони Природи – обов’язковості дотримання землекористувачем 
екологічної різноманітності, системного взаємозв'язку і гармонії у всіх ланках геосистеми 
[1, 2, 3]. Для більш якісного інформаційного забезпечення сільськогосподарського 
виробництва і прогнозування його розвитку треба опрацювати методологію оцінювання 
агроресурсного забезпечення на локальному, регіональному та державному рівнях [4]. З 
цією метою доцільно використовувати довгострокові стаціонарні агротехнічні досліди, які є 
теоретичною інформаційною базою для визначення ефективності природно-
антропогенних факторів і агроекосистем [5]. 

Але, виходячи з особливостей геостатистичних показників, які виникають на 
локальних рівнях (водозбір, робоча ділянка) [6], вважаємо, що для функціонального 
оцінювання агроландшафту балкових водозборів треба використовувати показники 
накопичення вологи в осіннє-зимовий період та в період вегетації с.-г. культур. Такий 
підхід дозволить характеризувати умови формування запасів продуктивної вологи та 
дефіциту її, коли ГТК є фактором вологозабезпечення ґрунтів (позитивним або 
негативним) та складовою частиною диференційованого на схилах процесу 
ґрунтоутворення. 

Управління гідрологічним режимом ґрунтів на водозборі має бути 
диференційованим за фазами (періодами) органогенезу сільськогосподарських культур у 
ґрунтозахисній системі: ґрунт → лісомеліорація → стокорегулювальна здатність агрофонів 
[7]. При цьому потрібна більш точна інформація про стан ґрунтового блоку АЛ 
(еродованість, вміст гумусу, щільність будови, структурність, захищеність лісосмугами, 
тощо) для оцінювання рівня ефективності екологічної організації території та 
землеробського блоку (агроландшафтного землеробства та рослинництва). 

У визначенні неоднорідності ґрунтового покриву водозбору (і окремих його частин) 
повинна лежати геостатистична методологія [6] з вивченням варіаграм, угрупувань 
(кластерів), асоціацій факторів (ерозійні процеси, гідрологія та інші) та формалізації 
ерозійно-гідрологічних процесів і накопичення вологи на водозборі. 

У статті представлено огляд результатів розробки методології оцінювання 
функціонування агроландшафту за показниками влагозабезпеченості ґрунтів. 
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Впровадження методології гарантує адекватну оцінку стійкості грунтового покриву до 
ерозії та зменшення ерозійних втрат ґрунту до 1,5-2,0 т/га і забезпечить поглинання 
поверхневого стоку до 10-15 мм. Урожайність зернових культур підвищиться на 4-5 ц/га, а 
урожай соняшника буде утримуватись стабільно на рівні 17-20 ц/га [8]. 

 
2. Планування досліджень з оцінки функціонування агроландшафту за  

 показниками вологозабезпеченості 
 
Мета досліджень - розробити методологію оцінки ґрунтозахисного функціонування 

АЛ за показниками вологозабезпечення в системі неоднорідності рельєфних, ґрунтових 
(вміст гумусу, еродованість, дефіцит вологи) та екологічних чинників і їх взаємозв'язку. 

План наукових досліджень з оцінювання функціонування агроландшафту за 
показниками вологозабезпеченості складається з підготовчого, польового та 
камерального етапів. 

На підготовчому етапі планується проведення експерименту згідно з матрицею 
раціонального планування (за 5-ти змінних). Дослідження забезпечуються супутніми 
матеріалами: адміністративними, топографічними, агрокліматичними, фізико-
географічними, ґрунтово-агрохімічними, економічними. На польовому етапі проводять 
спостереження на дослідному водозборі (схему розміщення точок спостережень показано 
на рис.1). Камеральний етап включає аналітичні роботи зі зразками грунту, математичну 
обробку даних і заповнення бази даних. 

Польові дослідження проведено на елементах схилів північної експозиції балки 
"Стукалово" в північному Степу України (Луганська область). Крутість схилів – 2-4º. Ґрунт – 
чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинковий еродований на лесоподібному 
суглинку. На території агроландшафту існують такі угіддя: переліг, система 
ґрунтозахисних лісосмуг (старих та молодих, 2011р), орні землі. 

Даний полігон було створено в 2011 р., як експериментально-демонстраційний 
комплекс грунто-водоохоронних заходів, що включає два об'єкти (7): 

1 – Частина балкового водозбору з протиерозійною організацією території (площа 
107 га): система трьохрядних лісових смуг, розташованих поперек схилу через 300 метрів 
+ 4-пільна сівозміна (пар-озимі зернові – зернобобові-соняшник), структурою якої 
обумовлено розміщення агрофонів у часі та просторі за елементами АЛ; 

2 – Частина балкового водозбору з екологічною організацією території (площа 
200 га): поздовжнє і поперечне (відносно схилів) розташування лісосмуг + 4-пільна 
сівозміна (пар - озимі зернові - зернобобові - соняшник) (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Точки спостережень на об’єкті досліджень – водозбір балки “Стукалово” 
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3. Досліджувані показники та методи їх визначення 
 
З метою створення моделей та розрахунку вологозабезпеченості ґрунту у 

визначені періоди протягом вегетації відібрано та певним чином згруповано фактори, що є 
визначальними для моделювання (Рис. 2). 

Розглянемо формули і порядок розрахунку параметрів вимірюваних факторів. 
Гідротермічний коефіцієнт Селянинова (ГТК). 





t

Н
ГТК

оп

1,0

                                                              (1) 

де: Σ Ноп – сума опадів за певні(критичні)періоди вегетації, мм; Σ t – сума 
активних температур за відповідний період, ºС. 

Коефіцієнт зволоженості ґрунту (Кзвг) 

НВ

W
К

прод

звг
*7,0

                                                              (2) 

де: Wпрод – запаси продуктивної вологи у шарі ґрунту 0-100 см, мм; НВ – 
найменша вологоємність, мм; 0,7 НВ – норматив оптимального для рослин вмісту вологи. 

 

 
 

Рис. 2. Досліджувані фактори вологозабезпеченості в агроландшафті 

 
Параметри найменшої вологоємності для чорнозему важкосуглинкового різного 

ступеня змитостіприйнято такі: незмитий – 348, слабозмитий – 334, середньозмитий – 320, 
сильнозмитий – 308 мм у шарі 0-100 см. 
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Коефіцієнт дефіциту вологи(КДВ) 

КДВ = 1 - КЗВГ
                                                          (3) 

де:  Кзвг – коефіцієнт зволоженості ґрунту 
Нормовані опади – розрахунковий показник 

Нноп = 
 

 






березеньлистопадНопсеред

березеньлистопадНопфакт                                             (4) 

де: ΣНопфакт – сума фактичних опадів (листопад-березень); 
ΣН опсеред – середньобагаторічна сума опадів за відповідний проміжок часу. 
Коефіцієнт захисної дії лісових смуг (Кздлс): 

)
303030

(
2

2

1

1

n

n

l

h

l

h

l

h
Кздлс                                                     (5) 

де: h1, h2, hn – висота лісосмуги, м (прийнята як 10 м); l1, l2, ln – відстань від точок 
спостережень до відповідних лісових смуг чи насаджень, м;  30h – зона меліоративного 
впливу лісосмуги, м. 

Фактор Х6 (коефіцієнт змитості ґрунту). Фактор Х10 (агрофон). 
За фактичними даними середніх запасів вологи на точках спостереження протягом 

вегетації (2011-2013 рр.) розраховано модель агрофонів (Рис. 3). 

УАГРОФ = 16,535 * WЗАГ
0,1401                                                                             (6) 

де: УАГРОФ – агрофон, WЗАГ – середній запас вологи у шарі ґрунту 0-100 см, мм. 
 

 
Умовні позначення - агрофон: 

1-3 – соняшник по зернобобових, дискування озимини, соняшник по кукурудзі; 
4-6 – соняшник по озимині, цілина, озима по соняшнику; 
7-9 – зернобобові по озимих, озима по стерні, зернобобові по пару; 
10-12 – кукурудза по стерньових, ранні ярі по стерні, зяб по озимих; 
13-16 – лісосмуга, стерня ранніх ярих, зяб після безвідвальної оранки, зяб по соняшнику. 

 

Рис. 3. Загальний запас вологи по агрофонах на об’єкті досліджень 
 

За ступенем вологозабезпеченості агрофони, на основі спостережень, об’єднано в 
9 груп. Для кожної групи розраховано загальний запас вологи за формулою. Коефіцієнт 
агрофону розраховано як відношення запасів вологи найменше забезпеченого вологою 
агрофону (дискування) до відповідної групи агрофонів: дискування – 1,0; соняшник по 
озимих, зернобобових, кукурудзі – 1,10; переліг – 1,17; озимі по стерньових, зернобобові 
по озимих – 1,21; зернобобові по пару, ранні зернові та кукурудза по стерньових – 1,25; 
лісосмуга – 1,28; зяб по озимих, стерньових – 1,31; зяб з безвідвальною оранкою – 1,34; 
зяб з відвальною оранкою після соняшника – 1,36. 

 
4. Оцінка просторової неоднорідності природно-антропогенних факторів та 
    обґрунтування екологічної (просторової) організації території водозбору 
 
4.1. Статистичний аналіз  
 
Статистичний аналіз неоднорідності природно-антропогенних факторів проведено 

за такими показниками: рельєф (висота на профілі, м): вміст гумусу в ґрунті шару 0-20 см, 
%; щільність будови ґрунту у шарі 0-20 см, г/см3; коефіцієнт змитості (Табл. 1). 
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Таблиця 1  
Статистичний аналіз неоднорідності природно-антропогенних факторів 
 

Статистичний показник 

Статистичні параметри факторів 

вміст  
гумусу, % 

щільність 
будови, 

г/см3 

К 
змитості 

висота на 
профілі, м 

Число спостережень  (n) 19 19 19 19 

Cереднє значення -
n

Х
X

і

ср


  3,044 1,119 1,096 131,51 

Дисперсія -
1

)( 2

2






n

XX
S  1,018 0,015 0,008 161,07 

Стандартне відхилення -
2SS   1,009 0,124 0,089 12,69 

Коефіцієнт варіації - ,%100
X

S
Cv 

 33,0 11,0 8,1 10,1 

Абсолютна помилка середнього -

n

S
S
x
  0,231 0,028 0,020 2,91 

Медіана - (Ме) 3,130 1,120 1,080 133,00 

Асиметрія -
3

3)(

nS

xx
A

i 
  1,524 -0,246 0,622 -0,073 

Ексцес - 3
)(

4

4






nS

xx
E

i  3,553 -1,283 -0,976 -0,969 

 

4.2. Варіабельність рельєфу у 2-Д діаграмах 

 
 

Рис. 4. Просторова неоднорідність рельєфу 

 
Для аналізу взято три рівні висоти на профілі: 112, 138 і 154 м, що відповідають 

геоморфологічному поділу водозбору на частини: привододільна, середня і нижня (Рис. 
4). Параметри статистичного аналізу рельєфу такі: коефіцієнт варіації – 10,1; дисперсія – 
164,62; відхилення – 12,83; розмах коливань – 2,94. Мінливість фактора «висота на 
профілі» – середня (10 <Сv< 25). 

У протиерозійному плані територія водозбору чітко розділяється (за висотами) на 
3 зони: привододільна – 140-158, середня – 124-140 і нижня – 108-124 м. Саме висоти 
були використані, як кількісні показники впливу рельєфу на вологонакопичення ґрунту. 

Використання цього об'єкта у вигляді цифрової моделі рельєфу (ЦМР) дозволяє 
деталізувати характеристики рельєфу. Однак використання ЦМР для обґрунтування 

39



ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2018. 87. Белоліпський В.О. (35-45) 

 

екологічного облаштування водозбору без системного аналізу функціонального впливу 
визначальних факторів вологонакопичення та їх кількісної варіабельності в просторі 
досліджуваного водозбору до позитивного результату не приводить. Результати 
досліджень свідчать про неоднорідність факторів у часі та у просторі за різними 
елементами агроландшафту (Рис. 5,6,7). 

 
4.3. Варіабельність коефіцієнта змитості ґрунту у 2-Д діаграмах 
 
Статистичним аналізом фактора коефіцієнт змитості ґрунту виявлено таке: 

коефіцієнт варіації становить 8,1 %; дисперсія – 0,01; відхилення – 0,09; тобто, розбіг у 
коливаннях досліджуваного показника достатньо низький, але, враховуючи той факт, що 
коефіцієнт змитості підсилюється у нижніх частинах водозбору та їх улоговинний 
характер, потрібні протиерозійні заходи щодо обробітку ґрунту та сівби культур (Рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Просторова неоднорідність коефіцієнта змитості ґрунту 

 
Мінливість фактора коефіцієнт змитості ґрунту – слабка (Сv< 10), тобто, 

територія достатньо однорідна за ступенем еродованості ґрунту. 
За коефіцієнтом змитості дослідний водозбір можна розділити на 3 частини: 
1. Західна третина водозбору з посиленням коефіцієнта змитості вниз по схилу від 

1,08-1,10 у верхній та середній частинах (1а) до 1,13-1,20 – у нижній частині (1б); 
2. Центральна третина водозбору, приурочена до залягання вираженої улоговини 

від верхівки водозбору до його нижньої частини L = 1500 м. Ця територія 
характеризується чергуванням деяких зон з різним коефіцієнтом змитості: верх (1,03-
1,08), потім мікроводозбір у середній(1,08-1,27), (1,08-1,03) та нижній частинах 
улоговинного водозбору (1,13-1,20), що свідчить про процес багаторічного прояву зон 
змиву-відкладення, які чергуються; 

3. Східна третина зі слабким проявом ерозійних процесів стоку (коефіцієнт 
змитості1,02-1,08). 

Така ситуація щодо неоднорідності змитості ґрунту свідчить про різну 
інтенсивність прояву стоку зливових та талих вод, що, природно проявляється у різній 
вологозабезпеченості ґрунту на різних ділянках балкового водозбору. 

 
4.4. Варіабельність вмісту гумусу у 2-Д діаграмах 
 
Мінливість фактора вміст гумусу – висока (Сv> 25) – рис. 6. Статистичні параметри 

вмісту гумусу (%) у шарі ґрунту 0-20 см: коефіцієнт варіації – 33,1; дисперсія – 0,98; 
відхилення – 0,99; розмах коливань – 0,23 
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Рис. 6. Просторова неоднорідність вмісту гумусу у шарі ґрунту 0–20 см, % 
 

За вмістом гумусу на об’єкті можна виділити 4 зони: (1) 3,6-4,2 %; (2) 3,0-3,6 % – 
північно-східна частина, приурочена до південної лісосмуги верхньої частини вододілу та 
завітряного шлейфу східної лісосмуги; (3) 2,4-3,0 %; (4) до 2,4 % – південно-західна та 
центральна частина, приурочена до навітряного шлейфу західної лісосмуги та нижньої 
частини водозбору. 

Виявлена ерозійно-гідрологічна ситуація відбивається на неоднорідності щільності 
будови ґрунту в орному шарі, яка тісно корелює з умістом гумусу. 

 
4.5. Варіабельність щільності будови ґрунту в орному шарі у 2-Д діаграмах 
 
Мінливість фактора щільність будови – середня (10 <Сv< 25) – рис. 7. Коефіцієнт 

варіації, дисперсія, відхилення та розмах коливань щільності будови ґрунту в орному шарі 
становлять відповідно 11%, 0,02, 0,12 та 0,03. 

 

 
 

Рис. 7. Просторова неоднорідність щільності будови ґрунту  в орному шарі 
 

За щільністю будови ґрунту територія масиву поділяється на 4 групи з кроком 
0,1 г/см3, що дозволяє детально пов’язати цей фактор з показниками «еродованість» та 
«вміст гумусу»: 1 – більше 1,22; 2 – 1,12-1,22; 3 – 1,02-1,12; 4 – менше 1,02 г/см3. 

Просторове розміщення груп пов’язане з еродованістю та вмістом гумусу у ґрунті. 
Ця ситуація без застосування диференційованих заходів обробітку ґрунту та застосування 
агроландшафтного землеробства буде негативно відбиватися на стані АЛ у підсиленні 
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стоку, підсиленні ерозійних процесів та погіршенні накопичення вологи у ґрунті. 
На завершення аналізу факторів вологозабезпеченості зауважимо, що показники 

мінливості, які характеризують неоднорідність агрофізичних властивостей ґрунтів, є 
важливими і при цьому економічно та технологічно значущими в системі “фактори – 
процеси (ґрунтоутворення, ерозія, вологозабезпеченість) – продуктивність ріллі” [6]. 

Разом з тим, статистику неоднорідності вмісту гумусу, щільності будови, 
еродованості та інших параметрів властивостей ґрунту, на основі яких вибираються 
способи обробітку, внесення добрив, гідротехнічні, фітомеліоративні та ґрунтозахисні 
заходи, необхідно враховувати для формування моделі керування цими процесами. 

Для використання вище означених властивостей ґрунту в розробці 
функціональних моделей потрібно спочатку теоретично об’єднати фактори в кластери, 
тісно наближені до задачі функціонування грунтоводоохоронної системи. 

 
5. Кластерний аналіз ефективності факторів вологозабезпеченості на 
    водозборах АЛ 
 

Виділення асоціації факторів, які зумовлюють накопичення вологи в 
агроландшафтах, проведено ієрархічним методом (кластерний аналіз – програма 
Statistika-6.0). Для розробки моделі вологозабезпеченості в агроландшафті сформовано 
банк даних показників, які впливають на процес. Дані отримано в результаті спостережень 
за динамікою вологості ґрунту з урахуванням природних та антропогенних факторів [7]. 

Що необхідно виявити в результаті кластерного аналізу: 
1. Асоціації природних та антропогенних факторів, які впливають на 

вологозабезпеченість на водозборі; 
2. Кластери (групи) однорідних факторів, які послідовно об’єднати у 

функціональну систему вологонакопичення сільськогосподарських культур у сівозміні за 
фазами органогенезу; 

3. Перспективність заходів, спрямованих на вологозабезпеченість, в 
організаційній структурі водозбору. 

Графічний характер взаємозв’язку факторів та їх асоціацій відображено у вигляді 
дендрограми, де для асоціацій кожного рівня (однорідності) угрупування по 
горизонтальній осі відкладаються дистанційні показники (відстань об’єднання факторів), а 
по вертикальній осі – групи факторів (Рис. 8) (фактори: агрофон, вміст гумусу, коефіцієнт 
захисної дії лісосмуг, щільність будови ґрунту, висота на профілі, нормованість опадів). 

В таблиці 2 представлено об’єднання факторів на весняний період (квітень) у 
вигляді послідовних функцій. 

 
Таблиця 2  
Дендрограма взаємозв’язку факторів та їх асоціацій (квітень) 
 

Кластер Вологий рік Сухий рік 

1 F1 = f (гумус * К зах. дії лісосмуг) F1 = f (гумус * К зах. дії лісосмуг) 

2 F2 = f (F1 * агрофон) F2 = f (висота * щільність) 

3 F3 = f (висота * щільність) F3 = f (F1 * нормованість опадів) 

4 F4 = f (F3 * нормовані опади) F4 = f (F2 * агрофон) 

5 F5 = f (F2 * F4) F5 = f (F3 * F4) 

Загалом, групування факторів вологозабезпеченості у кластери дозволяє 
проектувати заходи з оптимізації умов зволоження у квітні (сухий рік): 

1 кластер (гумус + коефіцієнт захисної дії лісосмуг) – підсилення захищеності 
лісосмугами; 

2 кластер (висота на профілі + щільність) – розущільнення ґрунтів; 
3 кластер (гумус + коефіцієнт захисної дії лісосмуг, нормовані опади) – внесення 

органіки, біогумусу та підвищення захищеності лісосмугами заходами лісомеліорації; 
4 кластер (висота на профілі + щільність будови, агрофон) – технології 

вирощування сільськогосподарських культур. 
Відмінність представлених кластерів полягає в тому, що на третьому рівні 

об’єднання в посушливий період процес вологонакопичення залежить від природного 
фактору – опади, у зволожений рік воно буде визначатися агрофоном, а опади, які 
випадають, будуть краще поглинатися відповідно до залежності, яка об’єднує висоту на 
профілі та щільність будови ґрунту (на четвертому рівні об’єднання). 
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                           вологий рік(2011)                                                                   сухий рік (2013) 

 
Рис. 8. Асоціації екологічних факторів вологозабезпеченості 

 
Із розгляду дендрограми, у якій присутні всі природно-антропогенні фактори, 

ланцюжок взаємопов’язаних факторів в асоціації збільшується до 8 (висота на профілі, 
коефіцієнт захисної дії лісосмуг, вміст гумусу, змитість, агрофон, коефіцієнт зволоженості 
в квітні, нормованість опадів холодного періоду року, гідротермічний коефіцієнт). 

Аналіз дендрографів за періодами вегетації сільськогосподарських культур 
показав, що найсильніше впливають на накопичення вологи в ґрунті такі асоціації 
факторів: 

Травень-червень Fзаг = [(змитість * щільність) * (Кзмитості * Кзах. дії лісосмуг) * 
(агрофон * ГТК)]; 

Липень-серпень Fзаг = [(гумус * К зах. дії лісосмуг) * (К змитості * щільність) * 
висота на профілі]; 

Вересень-жовтень Fзаг = [(гумус * К зах. дії лісосмуг) * (К змитості * щільність) * ГТК 
* висота на профілі]. 

Детальний розгляд дендрографів за фазами вегетації культур дозволяє виявити 
основні групи факторів та показники керування вологозабезпеченістю у період травень-
жовтень (Табл. 3). 

Виявлені однорідності природно-антропогенних факторів вологозабезпеченості 
послугували основою формалізації процесу накопичення вологи з метою оцінювання 
функціонування агроландшафту за параметрами вологозабезпеченості та визначення 
шляхів його оптимізації. 

 
Таблиця 3.  
Групи однорідності факторів у керуванні процесом накопичення вологи в АЛ за вегетаційний 
період 
 

Група Групування факторів 
Фактор керування накопиченням вологи у 

грунті 

Травень-червень 

1 Змитість – щільність будови ґрунту Щільність будови ґрунту 

2 
Коеф. зволоженості квітень  – Коеф. 

захисної дії лісосмуг 
Коеф. захисної дії лісосмуг 

3 Агрофони - ГТК Агрофони 

Липень-серпень 

1 Гумус – коеф. захисної дії лісосмуг Коеф. захисної дії лісосмуг 

2 Змитість - щільність будови ґрунту Щільність будови ґрунту 

3 Група 1 + висота на профілі Гумус, коеф. захисної діїлісосмуг 

Вересень-жовтень 

1 Гумус – коеф. захисної дії лісосмуг 
Коеф. захисної дії лісосмуг + мульчування 

рослинними залишками 

2 Змитість - щільність будови ґрунту 
Щільність будови ґрунту + мульчування 

рослинними залишками 

3 
Гумус + коеф. захисної дії лісосмуг – висота 

на профілі 
Коеф. захисної дії лісосмуг + мульчування 

рослинними залишками 

4 Змитість + щільність - ГТК 
Щільність + мульчування рослинними 

залишками 
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6. Порівняльний аналіз вологозабезпеченості за вегетаційний період 
    (травень-жовтень) 

 
Порівняльним аналізом вологозабезпеченості агроландшафту в період вегетації 

(травень-жовтень) виявлено провідні групи факторів керування гідрологічним режимом 
ґрунту за робочими ділянками (Табл. 4, рис. 9). 

 
Таблиця 4.  
Параметри факторів у моделях вологозабезпеченості в АЛ 
 

Період Фактори та їх вплив, %; модель 

1- Сівба ранніх ярих 
(квітень) 

Х10 – 46,2 Х4 – 17,4 Х8 – 15,4 Х7 – 13,7 Х5 – 5,2 Х9 – 2,1 

Узаг= 0,015* Х10 
1,656 * Х4

 -0,6231 * Х8
 0,5514 * Х7

-0,4896 * Х5 
0,1852 * Х9 

-0,0733 

2- Формування врожаю 
(травень-червень) 

Х10 – 51,3 Х7 – 26,5 Х3 – 10,4 Х6 – 8,4 Х2 – 3,1 Х9 – 0,3 

УКдв = 1,092 * Х10
–0,3925 * Х7

0,203 *Х6
0,0639 * Х3

0,08  * Х2
–0,0242 * Х9

–0,0007 

3- Післязбиральний 
(липень-серпень) 

Х6 – 28,6 Х7 – 19,1 Х5 – 17,0 Х3 – 17,0 Х8 – 16,9 Х9 – 1,4 

УКдв = 0,563 * Х6
 0,1984 *Х7

 0,1323 * Х3 
–0,1173 * Х8

0,1169  * Х5 
-0,0389 Х5 

0,0095 

4- Сівба озимих 
(вересень-жовтень) 

Х10 – 88,8 Х3 – 10,7 Х9 – 0,5    

УКдв = 0,983 * Х10 
–0,8869 *Х3 

–0,1066 * Х9
0,0076 

Пояснення: Х2 – коефіцієнт зволоженості ґрунту; Х3 – ГТК; Х4 – нормовані опади; Х5 – вміст гумусу;  
Х6 – коефіцієнт змитості ґрунту; Х7 – щільність будови ґрунту; г/см3, Х8 – висота на профілі;  
Х9 – коефіцієнт захисної дії лісосмуг; Х10 – агрофон 

 

 
 

Рис. 9. Провідні фактори вологозабезпеченості грунтів агроландшафту 

 
При цьому негативна роль природного фактору (Х3) – ГТК зміщується від 

відсутності впливу на початку вегетації до 3,1 % у період формування врожаю, 17 % – у 
післязбиральний період та 10,7 % – у період сівби озимих. Екстремальність умов 
вологозабезпеченості у ці періоди пом’якшується заходами з поліпшення властивостей 
ґрунту (щільність будови, вміст гумусу) залежно від змитості ґрунту. 

 
7. Висновки 
 
Методологія розробки заходів з підвищення вологозабезпеченості ґрунтів 

агроландшафту включає послідовний методичний аналіз з використанням ГІС-технологій: 
Оцінка неоднорідності природних факторів вологозабезпеченості (вміст гумусу, 

щільність будови, змитість ґрунту, ступінь захищеності лісосмугами інші) для виявлення 
диференційованого впливу заходів ґрунтозахисного землеробства та рослинництва;. 

Теоретичне обґрунтування кластерним методом найбільш важливих асоціацій 
факторів, які впливають на вологозабезпеченість з метою формалізації цього процесу; 
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Виходячи з особливостей геостатистики агрофізичних та агрохімічних 
властивостей ґрунту, оцінка функціонування агроландшафту за вмістом доступної вологи 
або її дефіцитом; 

Розробка емпіричних моделей вологозабезпеченості за окремими періодами 
(жовтень-квітень і травень-вересень); 

Оптимізація параметрів вологозабезпеченості в різних природно-антропогенних 
групах АЛ. 
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Methodology for assessing the moisture content of soils in the agro-landscape 
 
V.О. Belolipsky* 
 
NSC “Institute for Soil Science and Agrocemistry Research named after O.N.Sokolovsky”, Kharkiv, Ukraine 
*E-mail: belolipskiy-42@ukr.net 
 
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 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. 
 
Keywords: agro-landscape; soil; water supply; methodology; relief; GIS-technology. 
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Інтенсивність трансформації компонентів біосфери протягом останніх десятиліть 
свідчить про докорінні зміни природних процесів і трендів антропогенними, що 
дозволило вченим виокремити сформовану Антропосферу в часовому етапі, 
названому Антропоценом. Здоров’я людини і здоров’я довкілля необхідно 
оцінювати з урахуванням екосистемних послуг, в яких ґрунти мають виключну 
роль, а значення ґрунтового покриву в біосфері залишається унікальним. 
Біогеохімічні взаємодії у ґрунтах відбуваються на різних рівнях і в різних часових 
інтервалах. Змінений антропогенними імпактами ґрунтовий покрив 
характеризується більшою неоднорідністю, що ускладнює оцінку його 
біогеохімічного статусу. Мікробні угрупування при цьому мають виключну 
значущість, а розуміння функцій ґрунтового покриву в біосфері та досягнення 
стабільного стану екосистемних послуг без урахування діяльності мікробіоти 
неможливе. Це вимагає перебудови методології наукових досліджень з 
урахуванням найновіших інструментів та підходів. Зокрема аналіз екологічних 
ризиків потребує трансформації схем обстеження, а визначальним у стратегії 
відбирання проб повинні стати показники ґрунтів. Зростає роль картографічного 
моделювання та районування на базі інноваційних програмних продуктів, в яких 
поєднано обчислення, аналіз, інтерполяцію та власне симуляцію вмісту і 
поведінки хімічних елементів у ґрунтах під конкретні прикладні запити та для 
цілей менеджменту загалом.  
Встановлення максимально допустимих концентрацій на основі екотоксикологіч-
них досліджень – надскладне завдання, а тому й використання фонових значень 
або граничних рівнів залишається дискусійним. Однозначно, що характер біогео-
хімічних параметрів ґрунтового покриву є конкретно-регіональний, а не загальний 
для будь-яких територій. 
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1.  Вступ 
 
Постіндустріальне суспільство ставить нові вимоги до науки з урахуванням 

сучасних проблем і потреб, тому й ґрунтознавцям необхідно демонструвати свої 
можливості та ефективність пропонованих ними підходів. Ґрунтознавство – одна з 
найінформативніших наук, яка мусить застосовувати інноваційні методи, поширюючи 
одержані результати серед всіх верств населення. Наднеобхідними економіко-
суспільними параметрами інформації залишаються дані про біогеохімію довкілля та 
ґрунтового покриву зокрема. Це обумовлено основними трендами глобальних змін, які 
стосуються клімату, прісних вод, підкислення океану, землекористування та ґрунтового 
покриву, кругообігів макроелементів, забруднення, втрат біорізноманіття. 

Ґрунт – самостійне природне тіло, сформоване в результаті взаємодії чинників 
ґрунтоутворенням, є невід’ємним компонентом біосфери. Ґрунт визначений 
В.І.Вернадським [1] як біобезживне тіло, що функціонує в системі глобальних біосферних 
потоків, серед яких міграція хімічних елементів визначає закономірності всіх явищ, що 
відбуваються у процесі взаємодії великого геологічного та малого біологічного кругообігів. 
Тому ґрунтовий покрив планети, здійснюючи глобальні функції, забезпечує існування 
власне життя.  

 
2. Актуальність антропосферної парадигми 
 
Спричинені антропогенезом планетарні пертурбації з експонентним їхнім 

наростанням завершились на сьогодні формуванням Антропосфери, що також визначено 
як зміна Голоцену Антропоценом. Детальні характеристики останнього широко описані та 
обґрунтовані [2]. Вже з часу останніх етапів Голоцену зростаючий антропогенний вплив 
докорінно змінював стабільні протягом сотень мільйонів років біосферні цикли хімічних 
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елементів. Наслідки цих змін, змодельовані вченими, постають як одна з основних загроз 
існування людства. Водночас, властивості ґрунтів, які виникли на попередніх етапах 
еволюції при неіснуючому на сьогодні поєднанні чинників ґрунтогенезу, трансформуються 
в різних напрямах, впливаючи на всі параметри в ланцюгах живлення суходільних 
екосистем. Вказані трансформації надважливі не тільки як теоретичні основи 
функціональності ґрунтів, але й у контексті їх (ґрунтів) практичного використання для 
забезпечення продовольством людності планети. Україна, володіючи потужним світового 
рівня ґрунтово-кліматичним потенціалом, потребує таких самих стратегічних оцінок 
антропогенних перетворень, які сприятимуть стабільності агровиробництва та стійкості 
агроекосфери. У цьому й сутність переходу до соціального характеру екологічної 
економіки, що оцінюється через екосистемні послуги. Треба пам’ятати, що зникають 
окремі виробництва та й цілі галузі промисловості, а ґрунтовий покрив з його біосферним 
значенням залишається.  

Антропосфера, або соціоекономіка як частина екосфери, має певні критерії 
розвитку, які повинні враховувати субсидії у довкілля для збалансованого росту економіки 
та екологічної стійкості, що неможливо без зниження тиску на довкілля. Критично 
необхідними, зважаючи на розвиток інформаційного (цифрового) суспільства, є стійкі 
аграрні системи для подолання продовольчої проблеми, зменшення відходів та мінімізації 
забруднення. У вказаному контексті автори [3] говорять про здоров’я людини і здоров’я 
природи. Ось чому розповсюдженим став термін «екосистемні послуги» (ecosystem 
services), під яким розуміють вигоди (блага), надані екосистемами, що робить життя 
людини не тільки можливим, але й достойнішим. Ґрунти мають виключну роль в 
екосистемних послугах, забезпечуючи людність продуктами харчування, чистою водою та 
повітрям, підтримуючи біорізноманіття, беручи участь у регулюванні небезпечних процесів 
і явищ. Екосистемні послуги – це не тільки товари, але й нематеріальні (духовні) вигоди 
від природних екосистем (рекреаційні, естетичні, культурні), в яких унікальним 
залишається значення ґрунтового покриву. 

Варто наголосити, що суспільний попит на ґрунтознавство як науку надзвичайно 
низький. Суспільство практично не інформоване про реальний стан, можливості та 
потреби ґрунтового покриву в сучасних умовах. Більш популярними стали ідеї екологів 
про шляхи збереження довкілля та проблеми забруднення, найперше побутовими 
відходами. Поєднані еколого-економічні принципи оцінки стану довкілля, виражені 
дефініцією «екосистемні послуги», практично не містять інформації про таке ж значення 
ґрунтосфери, яка пріоритетно забезпечує людність необхідними товарами та життєво 
необхідними функціями. Надзвичайно мало зроблено в просуванні такого підходу, згідно з 
яким екосистемні послуги були б «монетизовані» відносно сервісу ґрунтових 
екосистемних послуг. Ймовірно, що вихід із ситуації полягає в обґрунтуванні, разом з 
економістами та соціологами, альтернативних шляхів збереження ґрунтів без конкретної 
оцінки наданих ними послуг. У структурі кількісної оцінки екосистемних послуг ґрунтів 
виділяють: 1) природний ґрунтовий капітал, виражений у відомих широкому загалу 
показниках ґрунтів; 2) процеси, що передують генезису цього капіталу, його підтриманню і 
деградації; 3) керування ґрунтовими (антропогенними і природними) процесами; 4) 
надання, регулювання і культурна складова екосистемних послуг; 5) потреби людини, що 
забезпечують екосистемні послуги ґрунтів [4]. 

Cучасна оцінка біогеохімічних циклів і біорізноманіття в ґрунтах неможлива без їх 
фундаментальних досліджень для ліпшого розуміння взаємозв'язків між різними 
аспектами ґрунтів та низкою екосистемних послуг, які вони підтримують. У такому 
контексті макро- і мікроелементи живлення залишаються складовими планетарних 
кругообігів, хоча й перетворених людиною. Отже, необхідною видається зміна 
біогеохімічної парадигми, у контексті глобальних антропогенних імпактів, 
антропобіогеохімічною.  

Встановлено, наприклад, що підвищення концентрації двоокису вуглецю в 
атмосфері супроводжується зниженням вмісту цинку та й інших елементів живлення у 
важливих продовольчих культурах. У свою чергу, недостатність цинку призводить до 
захворювань у глобальному масштабі, а населення з найвищим ризиком дефіциту цинку 
не зможе забезпечувати свої потреби через відсутність необхідної кількості цинку в 
культурних рослинах [5]. Вирішення цієї проблеми можливе шляхом біофортифікації 
цинком основних продуктів харчування, внесення цинковмісних добрив, а також розробки 
та впровадження біологічно захищених штамів рослин, наприклад, рису та пшениці. 
Очевидно, назрівають й інші трансформації людиною в системі ґрунт – рослина та ґрунт – 
рослина – людина. Біофортифікація [6] з метою підвищення рівня вмісту нутрієнтів у 
культурних рослинах очевидно набуватиме поширення на глобальному рівні.  
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3. Необхідність інноваційних досліджень біогеохімії ґрунтового покриву 
 
Вміст хімічних елементів у ґрунтах, що визначається, перш за все, складом 

ґрунтотвірних порід, воднораз залежить і від рослинного покриву, клімату, часу, 
топографії, антропогенних впливів. Певну дію виявляють і окремі параметри ґрунтів 
(гранулометричний склад, найперше – вміст дрібнодисперсних часток, органічний вуглець, 
ємність поглинання тощо). Але традиційні методи дослідження ґрунтів не дають 
можливості навіть завершеної якісної оцінки характерних біогеохімічних процесів у 
ґрунтах, які регулюються найперше мікробіотою, особливо, щодо циклів макроелементів 
[7]. Дослідження мікробних угрупувань ґрунтів матиме виключну значущість, бо це єдиний 
шлях для розуміння функцій ґрунтового покриву в біосфері та для досягнення стабільного 
стану екосистемних послуг. Мікроорганізми, формуючи своє безпосереднє середовище 
існування, можуть одночасно сприяти або унеможливлювати діяльність людини. 
Біогеохімічні взаємодії у ґрунтах відбуваються на різних рівнях і в різних часових 
інтервалах. Їх моделювання надскладне та потребує взаємодії з біохіміками, хіміками-
органіками та іншими спеціалістами. Наприклад, забруднення довкілля і ґрунтів, зокрема, 
вважається однією з найактуальніших проблем, яка визначає життя на планеті загалом. 
Уникнути забруднення у світі, насиченому хімічними технологіями, апріорі недружніми 
щодо природних систем, неможливо. А тому критично необхідними є дані про 
біодоступність хімічних елементів, шляхи їх деградації у ґрунті та ефекти (наслідки) від 
їхньої дії. 

Вирішення проблем ґрунтового покриву, які стоять перед людством, потребує 
детальних характеристик просторової неоднорідності вже навіть і на мікрорівні, особливо 
стосовно мікробіологічної активності та її моделювання, що надалі дасть змогу вийти на 
мезо- і макрорівні та прогнозувати біогеохімічні тенденції в умовах антропогенезу. Це ж 
стосується і виявлення зв’язків у системі ґрунт – рослина – ґрунт, що матиме істотні 
перспективи для вирішення продовольчої проблеми. Тому ґрунтознавці потребують 
новітніх технологій, які збільшують їхні можливості у використанні найновішої 
інструментальної бази. Окремі з них – це рентгено-томографічні системи (X-ray computed 
tomography systems); спектромікроскопічні методи (NEXAFS); спектроскопія з 
синхротронним рентгенівським випромінюванням; мікрофлуоресцентна спектроскопія 
(micro-fluorescence spectroscopy); оптична поляризаційна мікроскопія; електронна 
мікроскопія з використанням енергодисперсійної спектроскопії (SEM-EDS); 
мікрорентгенівська флуоресценція (µ-XRF). Названі системи розширюють перспективи у 
дослідженні хімічної будови ґрунту, зокрема, щодо процесів міграції-акумуляції хімічних 
елементів. 

З’явилися перспективи 3D візуалізації отриманої інформації. До того ж, 
ефективними є стратегії моделювання (наприклад, Lattice-Boltzmann модель) розширюють 
можливості аналізування процесів переносу, міграції та фізико-хімічних процесів, які при 
цьому відбуваються, починаючи з рівня порового простору. Так, Van Oort et.al. [8] виявили, 
що навіть короткочасні варіації ґрунтових параметрів впливають на форму, мобільність і 
біодоступність металів-забруднювачів.  

 
4. Неоднорідність ґрунтів як причина складності біогеохімічного оцінювання 
 
Полютанти мігрують у глибину, де вони вступають у хімічні реакції та утворюють 

комплексні сполуки, що призводить до збільшення на різних рівнях (мікро-, мезо- і макро-) 
неоднорідності вмісту важких металів у ґрунтах. На мезорівні постають перспективищодо 
дослідження асоціацій мікроелементів, які індуковані ґрунтовими процесами. Це 
дозволить релевантно оцінити екологічні ризики, поєднуючи польові та лабораторні 
обстеження. 

Інтерпретація характерних ґрунтових параметрів на горизонтному і нижчому рівнях 
дала змогу виявити динаміку полютантів через процеси вилуговування, колоїдного 
перенесення, окисно-відновних умов, біологічної активності грибів. Загалом, автори [8] 
переконані, що власне мезомасштабний підхід є базовим у контексті моніторингу 
ґрунтового покриву в умовах антропогенних впливів. Отож, визначальним у стратегії 
відбирання проб повинні бути показники ґрунтів, а не практикований на сьогодні 
систематичний їх відбір. 

У ґрунтах агроекосистем, де інтенсивно застосовують добрива, пестициди, осади 
стічних вод та інші хімічні субстанції спостерігається максимальна взаємодія органічної 
речовини ґрунтів з важкими металами, які формують стійкі органо-мінеральні комплекси. 
Мульчування, вапнування, збереження органічних решток рослин на поверхні ґрунту 
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інтенсифікують фіксацію важких металів у поверхневих горизонтах ґрунтів, лімітуючи 
водночас їхню вертикальну міграцію. Разом з органічною речовиною ґрунтів істотна роль 
щодо фіксації важких металів належить силікатам, фосфатам, оксидам заліза/марганцю, 
карбонатам, розчинним солям та іншим компонентам ґрунтів у процесах 
комплексоутворення, адсорбції, осадження. 

Тому просторовий розподіл вмісту важких металів є надскладним, особливо у 
поверхневому горизонті, з стохастично сформованими ареалами їхнього підвищеного 
вмісту, які чергуються з помірною фоновою кількістю, що виражена високою 
варіабельністю, а тому й необхідністю застосування статистичних методів для оцінки. 
Гетерогенність поширення важких металів у ґрунтах має вирішальну роль для екологічних 
обстежень. Стійкість асоціацій важких металів залежить і від фізичних, хімічних та 
біологічних процесів у ґрунтах, особливо орних. Частина мобілізованих важких металів 
вивільняється і через ґрунтові розчини або діяльність біоти мігрує вниз по профілю ґрунту. 
В підповерхневих горизонтах диференціація вмісту важких металів не зменшується, а їхня 
варіабельність може й зростати через відсутність гомогенізації при обробітку верхнього 
шару ґрунтів. Це ще раз підкреслює необхідність змін у стратегії відбирання зразків 
ґрунту.  

Причиною неоднорідності ґрунтів є і генезис ґрунтових педонів різного характеру 
(pedofeatures). А саме в останніх найчастіше різко збільшується кількість важких металів, 
але оцінити такі переміни можливо лише за деталізації відбирання проб ґрунту. 
Середньозмішані ж проби, що часто практикуються у наших дослідженнях, 
унеможливлюють виявлення таких просторових неоднорідностей. Розуміння динаміки 
забруднення ґрунтів важкими металами вимагає зміни польових (мезорівень) обстежень 
на поєднані польові та лабораторні (мікрорівень) дослідження. Отже, оцінка екологічних 
ризиків неможлива без трансформації схем обстеження на основі застосування сучасних 
інноваційних інструментів і методів. Вказані неоднорідності ускладнюють і процеси 
ремедіації та ревіталізації ґрунтів, технології яких динамічно розвиваються, особливо в 
регіонах тривалого окультурювання земель, високого промислового навантаження і 
підвищеної густоти проживання населення. 

 
5. Картографічне моделювання в оцінці біогеохімічних параметрів 
 
Сучасні програмні засоби, кількість яких щорічно зростає, розширюють можливості 

картографічного моделювання в цілях біогеохімії. Це, по-перше, існуючі бази даних (з 
відкритим доступом) ґрунтів та поєднаних з ґрунтами середовищ (USGS, FOREGS, 
U.S.GeologicalSurvey, WRB-FAO, LWDD, FTP та інші); по-друге, модулі математичної 
обробки результатів, включені безпосередньо в картографічні програми; по-третє, широкі 
можливості щодо поєднання в одній моделі різних шарів як даних про параметри 
компонентів, значущих як для генезису ґрунтового покриву, так щодо вмісту та розподілу 
хімічних елементів у ґрунтах; по-четверте, здатність як до просторового, так і часового 
моделювання з отриманням верифікованих прогнозних матеріалів. Отже, власне один 
програмний продукт дозволяє обчислювати, аналізувати, інтерполювати та моделювати 
вміст і поведінку хімічних елементів у ґрунтах.  

На цій основі реально ймовірною постає можливість наступного, після 
картографування, процесу районування територій з орієнтацією на конкретні прикладні 
запити та для цілей управління загалом. Вони пов’язані, найперше, з оцінкою емісії 
полютантів з антропогенних джерел та визначенням ефективності моніторингу, як і власне 
для його організації. Не менш важливим залишається розширення фундаментальних 
знань про особливості глобальних біогеохімічних циклів в умовах антропогенних імпактів. 
Аспекти просторового регулювання циклів хімічних елементів визначаються не тільки 
щодо точних оцінок антропогенних вкладів, але й щодо розширення необхідної для 
менеджменту бази даних. Остання постає основою для прогнозування часової динаміки 
просторового розподілу хімічних елементів і для розуміння можливостей їх керування [9]. 

У світовому масштабі районування дає загальні характеристики концентрацій 
хімічних елементів та розширює фундаментальні відомості про природу ґрунтового 
покриву. Конкретно-прикладне районування можливе на регіональному чи локальному 
масштабах. Використання існуючих баз даних, спільно з актуальними в результаті ДЗЗ-
даними, збільшує можливості менеджменту землекористування та при цьому дієвого 
моніторингу ґрунтового покриву для його ефективного використання. 

 
 
 

49



ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2018. 87. Дмитрук Ю.М. (46-51) 

 

6. Кількісні показники біогеохімічного оцінювання 
 
Традиційне порівняння вмісту хімічних елементів у різних генетичних горизонтах у 

процесі прямого порівняльного оцінювання не завжди дає змогу охарактеризувати їх 
низхідну міграцію. Тому різноманітні індекси [10] та коефіцієнти [11], які використовують 
для кількісної характеристики просторової і часової динаміки важких металів чи 
мікроелементів, мають обмежене значення та потребують додаткового обґрунтування. 

Тривала дискусія з термінології щодо застосування фонового вмісту (background) 
чи порогових рівнів (threshold) важких металів (мікроелементів) у ґрунтах до кінця не 
завершена. Погоджено власне визначення дефініцій та необхідність якнайширшого 
використання статистичних методів в оцінюванні аналітичних результатів, кількість яких 
повинна бути достатньою. Але, тим не менше, абсолютно точне фонове значення для 
будь-якої території вимагає ретельних і масштабних досліджень, що не є можливим без 
високовартісних експериментів і значних матеріальних витрат [12]. Доведено, що фоновий 
вміст хімічних елементів змінюється за регіонами і такі просторові зміни, навіть без 
антропогенного впливу, можуть бути достатньо вагомими. А тому фонова кількість 
повинна розраховуватися для окремих ареалів, а не бути загальною, як це є для кларків 
хімічних елементів [13].  

Істотні застереження висловлюються і щодо можливостей використання як 
фонової кількості вмісту хімічних елементів у різних генетичних горизонтах ґрунтів, як 
правило над ґрунтотвірною породою та власне в останній. Відношення (Горизонт / 
Ґрунтотвірна порода) завершуються кардинально неправильними висновками, в яких 
неможливо врахувати біогеохімічні процеси при генезисі ґрунтів [12]. Через велику 
природну мінливість вмісту хімічних елементів у ґрунтах, навіть встановлення 
максимально допустимих концентрацій (threshold)на основі екотоксикологічних досліджень 
є надскладним завданням. Треба розуміти й те, що рослини (організми) мають здатність 
до адаптації до різних кількостей хімічних елементів, а тому вміст. токсичний в одному 
випадку, може не впливати на розвиток організму в іншому. Залишаються й проблеми при 
переході від концентрацій розчинних речовин, які використовувалися в екотоксикологічних 
дослідженнях, до відповідних рівнів у твердій фазі ґрунту. Загальну характеристику 
різного типу коефіцієнтів і методик їхніх розрахунків наведено нами раніше [11]. 

 
7. Висновки 
 
Актуальною, у контексті глобальних антропогенних імпактів, є зміна біогеохімічної 

парадигми щодо ґрунтового покриву, антропобіогеохімічною. Оцінка екологічних ризиків 
неможлива без трансформації схем обстеження на основі застосування сучасних 
інноваційних інструментів та методів. Визначальним у стратегії відбирання проб повинні 
стати показники ґрунтів, а не практикований на сьогодні систематичний відбір. Характер 
біогеохімічних параметрів ґрунтового покриву є конкретно-регіональним, а не загально-
територіальним. 

 
Список цитованої літератури 

 

1. Вернадский В.И. Об участии живого вещества в создании почв/ У книзі: Сытник К.М., Апанович Е.М., 
Стойко С.М. В.И. Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине. Киев: Наукова думка, 1988. С. 186 – 214. 

2. Whitmee S., Haines A., Beyrer C., Boltz F. et. al. Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report 
of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health // www.thelancet.com: Vol 386. November 14, 
2015 Режим доступу: https://www.thelancet.com/commissions/planetary-health 

3. Smith P. Cotrufo M. F., Rumpel C. et. al. Biogeochemical cycles and biodiversity as key drivers of ecosystem 
services provided by soils. SOIL. 1, 665–685, 2015; Режим доступу: www.soil-journal.net/1/665/2015/doi:10.5194/soil-
1-665-2015. 

4. Dominati E. A framework for classifying and quantifying the natural capital and ecosystem services of soils. 
Ecological Economics. 2010. 69. P. 1858–1868. 

5. Myers S.S., Wessells K.R. Kloog I., Zanobetti A., Schwartz J. Effect of increased concentrations of atmospheric 
carbon dioxide on the global threat of zinc deficiency: a modelling study. Lancet Glob Health. 2015 Oct; 3(10): e639-45. 
doi: 10.1016/S2214-109X(15)00093-5. Epub 2015 Jul 15. 

6. Фатєєв А.І. Біофортифікація зернових культур як спосіб подолання прихованого голодування населення 
на мікроелементи. Вісник аграрної науки. 2016. № 10. С. 50 – 58. 

7. Rauch J.N.Global distributions of Fe, Al, Cu, and Zn contained in Earth's derma layers. Journal of Geochemical 
Exploration.  110 (2011). P. 193–201. 

8. Baveye P.C. Grand challenges in the research on soil processes / Режим доступу: www.frontiersin.org /doi: 
10.3389/fenvs.2015.00010 / February 2015. V. 3. Article 10. P. 1-5. 

 

 

50

https://www.thelancet.com/commissions/planetary-health
http://www.soil-journal.net/1/665/2015/doi:10.5194/soil-1-665-2015
http://www.soil-journal.net/1/665/2015/doi:10.5194/soil-1-665-2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26189102


ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2018. 87. Дмитрук Ю.М. (46-51) 

 

9. Van Oort F. Soil Processes, Pedofeatures and Microscale Metal Distributions: Relevant Study of Contaminant-
Dynamics Calls for Pedology-Based Soil-Depth Sampling Strategies. Soil Syst. 2018, 2, 17. Режим доступу: 
www.mdpi.com/journalsoilsystems; doi:10.3390/soilsystems2010017. 

10. Дмитрук Ю.М. Біогеохімія ґрунтового покриву природно-антропогенних екосистем Західно-Українського 
краю та Українських Карпат. Автореф. Дис. д.б.н. Харків, 2006. 37 с. 

11. Дмитрук Ю.М. Еколого-еволюційна методика оцінки фонового вмісту мікроелементів у ґрунтах. Чернівці: 
Чернівецький національний університет, 2016. С. 8-49. 

12. Matschullat J., Ottenstein R., Reimann C. Geochemical background – can we calculate it? Environmental 
Geology. 2000. 39:9. P. 990-1000. https://doi.org/10.1007/s002549900084. 

13. Reimann C., Garrett R.G. Geochemical background – concept and reality. Science of the Total Environment. 
2005. 350. P. 12-27. 

 
UDC 631.46 

 
Soil biogeochemistry in the Anthropocene: necessity and possibility 
 
Y.M. Dmytruk* 

 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine 
*E-mail: y.dmytruk@chnu.edu.ua 

 
The intensity of transformation of the Biosphere components in recent decades suggests a fundamental change in 
natural process and trends by anthropogenic, which allowed scientists to select Anthroposphere. The Anthroposphere 
formed in the time stage, called the Anthropocene. Human health and environmental health must be assessed keeping 
in mind the ecosystem services in which soils have an exceptional role; also importance of soil cover in the Biosphere is 
unique. Biogeochemistry interactions in soils are occurring on different levels and different time scale. Soil cover under 
anthropogenic impact has bigger heterogeneity, so it complicates evaluation of Biogeochemistry status. Hence, the 
microbiota has an exceptional significance. Therefore, understanding the functions of soil cover in the Biosphere and 
towards achieving a sustainability of ecosystem services without considering of microbiota activity is impossible. This 
requires a restructuring of the research methodology, taking into account the modern equipment and approaches. In 
particular, the analysis of environmental risks needs the transformation of survey schemes, and soil indicators should be 
the defining factor in the sampling strategy. In addition, there is an increasing role of cartographic modeling and zoning 
based on innovative software products, which combines computation, analysis, interpolation and the actual simulation of 
the content and behavior of chemical elements in soils for specific application requests and for management in general. 
Establishing maximum allowable concentrations based on ecotoxicological studies is a great challenge. Therefore, the 
use of background values or threshold levels remains controversial. It is clear that the nature of the biogeochemical 
parameters of the soil cover is concrete-regional rather than general for any territories. 
 
Keywords. biogeochemistry; soil; anthropocene; ecosystem service; background; threshold; simulation. 

 

51

http://www.mdpi.com/journal
mailto:y.dmytruk@chnu.edu.ua


ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2018. 87. Позняк С.П. (52-56) 

 

УДК 911.3:631.4 
 

Соціальне ґрунтознавство – новий напрям науки про ґрунти 
 
С.П. Позняк* 
 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна 
 

ІНФОРМАЦІЯ  АНОТАЦІЯ 

 
Отримано 26.04.2018 
Отримано після 
доопрацювання 13.06.2018 
Затверджено до друку 
06.08.2018 
Доступно онлайн  
01.10.2018 

 

Стаття містить роздуми автора щодо формування й обґрунтування багатьох 
аспектів у ґрунтознавстві, що стосуються його зв’язків із соціальними науками. 
Знайдено аргументи щодо виняткової важливості ґрунтових ресурсів у сучасному 
світі та значущості наукових досліджень у ґрунтознавстві, які можуть стати 
важливим засобом  розв’язання соціальних проблем. Показано, що ґрунтові 
ресурси, будучи основою сільськогосподарського розвитку, є тим 
"довготерміновим" капіталом, за допомогою якого існують і розвиваються різні 
нації. Для підтримання нормальних умов життя населення та їх поліпшення 
необхідно розумно користуватися цим глобальним ресурсом. Ставлення людей 
до ґрунтів визнано основоположним для сталого розвитку нації, до того ж, 
тривалість життя цивілізації може залежати від ставлення людей до своїх ґрунтів. 
Для підтримання колективного благополуччя людей потрібна переорієнтація 
довготермінової зацікавленості суспільства в охороні ґрунтів – це має стати 
пріоритетним завданням для нашої цивілізації. Сучасний стан ґрунтів може 
слугувати не лише характеристикою розвиненості суспільства, а й критерієм 
оцінювання діяльності влади та соціальної стабільності країни. 
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1. Вступ 
 
Наука про ґрунти має багату й тривалу історію досліджень, орієнтовану як на 

пізнання чинників навколишнього середовища в розвитку ґрунтів на широких просторах, 
так і на оцінку ролі ґрунту як унікального компонента навколишнього середовища – основи 
багатьох форм життя. 

У суспільстві час від часу виникає необхідність визначити місце, яке та чи інша 
наука займає в загальній системі знань, уточнити роль, яку вона відіграє в науковому, 
культурному, виробничому, а загалом, і в соціальному житті людей. Така необхідність не 
раз виникала в історії ґрунтознавства, вона актуальна і в сучасному світі. Оцінюючи шлях, 
пройдений ґрунтознавством, в найбільш загальному вигляді можна констатувати, що 
ґрунтознавство – сформована природничо-історична наука, одна з фундаментальних 
дисциплін сучасного природознавства [1, с. 7]. 

У розвитку науки ґрунтознавства виділяється три напрями: агрогеологічний, 
агрокультурхімічний, генетичний. Дослідниками минулого встановлено, в який спосіб 
доцільно використовувати ґрунт для певних, здебільшого сільськогосподарських, цілей. 
Тепер, окрім цього, вимагається максимальне збільшення довготривалої продуктивності 
ґрунту за мінімальних екологічних втрат. Суспільство стурбоване також визначенням ролі 
ґрунту як середовища, що вміщує різного роду відходи, як чинника якості води, як 
ключового компонента біохімічних циклів і їх глобальних змін. 

Нові складніші та більш різноманітні запити суспільства до ґрунтознавства 
наголошують на винятковій важливості ґрунтових ресурсів у сучасному світі. Ріст 
соціальних замовлень, а також безсумнівні успіхи, яких уже досягнуло прикладне 
ґрунтознавство в забезпеченні людства продуктами харчування, продукцією кормових і 
технічних культур, створили уявлення про те, що теоретичне ґрунтознавство виникає 
зазвичай як "побічний продукт" під час або після прикладних досліджень у галузі 
сільського господарства, будівництва й охорони довкілля. Внаслідок такої історії розвитку 
в ґрунтознавстві сформувалася проблемно-орієнтована традиція, в якій домінує бажання 
вирішувати вузько спеціальні кризові проблеми, які виникають у сфері застосування 
ґрунтознавства до землеробства, зрошення, осушення, контролю якості води і здоров'я 
населення тощо. Стає все очевиднішим, що різноманітність і складність сучасних 
практичних завдань потребують тепер широкого підходу до науки про ґрунти, оскільки 
підходи, що стимулюють лише прикладні завдання використання земель, виявилися 
недостатніми. 

У глобальній перспективі ґрунтознавство має унікальну можливість об'єднати 
зусилля з іншими науками для постановки і вирішення важливих проблем сучасності. 
Здебільшого глобальний дефіцит продовольства, якість природних ресурсів і стан 
довкілля пов’язані з політичними, економічними, соціальними проблемами, однак наукові 
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дослідження можуть стати важливим засобом їх розв’язання [1, с. 17]. 
Ґрунтові ресурси, будучи основою сільськогосподарського розвитку, є тим 

"довготерміновим" капіталом, за допомогою якого існують і розвиваються різні нації. Для 
підтримання нормальних умов життя населення та їх поліпшення необхідно розумно 
користуватися цим глобальним ресурсом. 

 
2. Характер взаємозв'язку між суспільством і ґрунтами 
 
Ґрунт – наш найбільш недооцінений і все ж найважливіший природний ресурс [2, 

с. 4]., тобто, ставлення людей до ґрунтів, є основоположним для його сталого розвитку. 
Нерідко соціальні та політичні конфлікти розхитували саме ту соціальну систему, якій 
необхідно було нагодувати більшу кількість людей, ніж могли забезпечити ґрунти. Історія 
свідчить, що термін життя цивілізації може бути визначений тим, як люди ставляться до 
своїх ґрунтів. Адже що і скільки можна виростити на ґрунті і протягом якого часу, залежить 
від стану цього ґрунту. Отож зберегти основу благополуччя майбутніх поколінь можна 
лише за умови раціонального керування ґрунтовими ресурсами, які передаються від 
покоління до покоління. 

Різноманітні соціальні, культурні й економічні чинники впливають на те, як члени 
суспільства поводяться з ґрунтами, а здатність ґрунту забезпечувати життя людей, своєю 
чергою, впливає на рівень розвитку суспільства. Отож ґрунт – це ресурс усіх поколінь, це 
природний капітал, який можна тривало використовувати за умови ощадливого 
ставлення, а можна й легко і швидко промарнувати. 

 
3. Стан грунтів – критерій оцінки діяльності влади та соціальної стабільності 

держави 
 
Ґрунт для кожної країни, незалежно від тимчасової політичної кон'юнктури, був, є і 

буде найважливішим екологічним, економічним і соціальним ресурсом [3, с. 8]. 
В Україні не приділяється належної уваги соціальному розвитку. Соціальна сфера 

– це все те, що стосується життя суспільства, це сукупність галузей, організацій, 
підприємств, які безпосередньо пов’язані і визначають спосіб життя людей, їхній добробут, 
споживання. До соціального, зазвичай, зараховують усе, що пов’язано з трудовими 
стосунками і допомогою незахищеним верствам населення. Однак соціальне охоплює і 
систему стосунків громадян, зв’язків людей і державних інститутів, стратегію розвитку 
суспільства, виховання та інші явища і процеси, що становлять громадське життя людини.  

У соціальному розвитку кожної держави важливу роль відіграють ґрунти. У 
багатьох країнах світу розвиток ґрунтознавчої науки набуває рис соціального 
спрямування. У результаті соціального розвитку виникає новий якісний стан об’єкта, який 
виступає і як зміна його складу і структури (тобто виникнення, трансформація або 
зникнення його елементів і зв’язків). Важливою характеристикою соціального розвитку є 
період, протягом якого він відбувається. Необхідно також враховувати, що основні риси 
соціального розвитку виявляються лише по закінченні певного часу [4, с. 17]. 

Ґрунти значною мірою визначають соціальне благополуччя – інтегрований 
показник ефективності функціонування соціальної сфери, відображення соціального 
самопочуття, рівня добробуту, якості життя населення, індикатор соціальної безпеки 
суспільної системи загалом. 

Нашій державі необхідно виробити власні критерії оцінки діяльності органів влади 
та соціальної стабільності, розвиненості членів суспільства, удосконалити формування 
соціального простору відповідно до реальних умов життя. У процесі формування 
соціального простору пріоритетне значення має людина і ґрунти. Людина для суспільства 
є головною цінністю [5, с. 7]. 

Історія життя нерозривно пов’язана з історією ґрунту. Ґрунт є своєрідним 
інтерфейсом між корінними породами, з яких складається наша планета, і живою 
природою, тобто рослинами і тваринами, які існують за рахунок сонячного світла і 
елементів живлення, які вивітрюються з корінних порід. У самій своїй основі наземне 
життя потребує ґрунту, і саме життя виробляється за участі ґрунту. Ґрунт – гостинний дім 
як для рослин, так і для людей. Він відіграє важливу соціальну роль [2, с. 24].  

Соціальна роль ґрунту – це його здатність створювати комфортні умови для 
життєдіяльності суспільства, тобто забезпечувати його достатньою кількістю якісного 
продовольства та сировини для промисловості, створювати сприятливі життєві умови для 
людства, зокрема екологічні.  

Ці важливі проблемні питання соціального розвитку, в основі якого є людина і 
ґрунти, розглядає соціальне ґрунтознавство – новий напрям науки про ґрунти. 
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4. Продовольча проблема людства залежить від продуктивності ґрунтів 
 
Світовий досвід використання ґрунтів свідчить, що цивілізація продовжує існувати 

лише доти, поки у неї вистачає продуктивного ґрунту для забезпечення населення 
продовольством. Вирішення продовольчої проблеми залежить від продуктивності ґрунтів, 
яка своєю чергою визначається насамперед ставленням людини до ґрунту. Хаотичне, 
незбалансоване, хижацьке використання ґрунтів не дає змоги реалізувати їхній потенціал. 

Для того, щоб оцінити, яку кількість населення може прогодувати Земля, необхідно 
прийняти припущення про оптимальне співвідношення між кількістю населення, якістю 
життя і якісними компонентами довкілля, такими, як біорізноманіття. Більшість 
демографічних розрахунків передбачають, що до кінця цього століття населення планети 
становитиме понад 10 млрд, і тому загострюється проблема забезпечення людей 
продовольством. Якщо б знайти спосіб збереження загальносвітової фотосинтезуючої 
продуктивності на рівні тих 40 %, які сьогодні живлять людство, нам би вдалося 
забезпечити життя 15 млрд осіб, однак лише їх і більше нікого. Фундатор "зеленої 
революції", Нобелівський лауреат Норман Борлоуг стверджує, що Земля здатна 
забезпечити продовольством 10 млрд своїх жителів, хоча і визнає, що це неможливо без 
серйозних досягнень у розвитку агротехніки [6, с. 2]. 

У сучасному суспільстві твердо вкоренилася думка, що технології здатні 
вирішувати практично будь-які проблеми. Однак, якою б сильною не була наша віра в 
можливості технологій поліпшити наше життя, вони просто не здатні вирішити проблему 
переважання темпів споживання ресурсу над швидкістю його створення. В якийсь момент 
запас цього ресурсу просто вичерпається. Тому, якщо ми не навчимося розумно 
поводитися з ґрунтом, наших нащадків неминуче чекає боротьба за цей базовий ресурс – 
економічна, політична чи навіть збройна. 

Кількість ґрунту, необхідного для життєзабезпечення суспільства залежить від 
численності населення, природної родючості ґрунтів, а також методів і технологій, які 
використовують для вирощування сільськогосподарських культур. Кожній людині для 
харчування в усякому випадку необхідний певний об’єм родючого ґрунту. Цей неодмінний 
факт означає, що збереження ґрунтів і є тим самим чинником, що визначає термін життя 
всякої цивілізації. Стійке функціонування сучасного суспільства залежить від збереження 
ґрунту і раціонального керування цим ресурсом аж ніяк не менше, ніж від інноваційних 
технологій. Сьогодні людина переробляє свій світ без будь-якого плану, переміщує на 
поверхні планети більше ґрунту, ніж будь-який біологічний чи геологічний процес. 

Важливо знати, скільки ґрунту потрібно для підтримання життєдіяльності однієї 
людини і наскільки ми можемо зменшити цю кількість. Якщо населення планети 
донедавна становило приблизно 6 млрд осіб в розрахунку на 1,5 млрд га орних земель, 
для життєзабезпечення кожного необхідно приблизно 0,25 га [2, с. 362]. 

 
5. Грунт і філософія землеробства 
 
Методи, які використовують для підвищення продуктивності ґрунтів, працюють не 

достатньо успішно. Необхідна нова модель сільського господарства, нова філософія 
землеробства. Сільське господарство за історичний період пережило декілька революцій. 
Все активніше впровадження безорних і органічних методів готує сьогодні нову аграрну 
революцію, основану на збереженні ґрунтів. Якщо минулі аграрні революції ставили за 
мету підвищити врожаї сільськогосподарських культур, то нинішня намічає зробити ґрунти 
екологічно стійкими, гарантуючи тим самим подальше існування сучасної глобальної 
цивілізації. 

Філософська основа сучасного сільського господарства полягає в ставленні до 
ґрунту як до біосистеми, адаптованої до місцевих умов, а не до комплексу хімічних 
елементів. Ґрунт як самостійну дешеву складову агросистеми зазвичай оминають увагою, 
одначе лише доти, доки не стане зовсім пізно. Урядам не варто просувати генну 
інженерію та інтенсифікацію агротехніки, основану на добривах і меліорації – ті самі 
заходи, за які ратує промисловість, використовуючи їх як ключ до посилення залежності 
користувачів від їхньої продукції [2, с. 366]. 

У довгостроковій перспективі з урахуванням наслідків для самого ґрунту і для 
всього світу, що входить у післянафтову епоху, продовольчі ринки могли б стати більш 
ефективними, коли б вони зменшилися в розмірах і були не настільки інтегрованими в 
глобальну економічну систему, щоб продукти харчування продавались на місцевих ринках. 

Фермери, зайняті в звичному промисловому агровиробництві, приносять у жертву 
ґрунт в ім'я максимального збільшення короткострокового прибутку для виплати орендної 
плати, погашення боргів із позик за техніку, закупівлю пестицидів і добрив. Однак все-таки 
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фермерські господарства повинні залишатися власністю тих, хто там працює, – людей, які 
знають свій ґрунт і отримують вигоду від його поліпшення. Орендне землеробство – не в 
інтересах суспільства. Треба субсидіювати невеликі натуральні господарства в країнах, 
що розвиваються, навчати фермерів більш продуктивних способів використання ґрунтів, 
що стане запорукою добробуту людства. 

 
6. Сталість грунту і тривалість існування цивілізацій 
 
У світі є три регіони, де можливе стійке інтенсивне високомеханізоване сільське 

господарство – обширні простори світових лесових зон на американських рівнинах, у 
Європі та північному Китаї. Для більшості інших регіонів основна проблема полягає в 
тому, що доводиться адаптуватися до можливостей ґрунту, а не навпаки. Світова 
географія ґрунтів засвідчує, що лише декілька регіонів найкраще підходять для 
інтенсивного сільського господарства. У глобальному масштабі найбільш привабливими 
для землеробства є чорноземні та лучні ґрунти помірного поясу, оскільки їхня природна 
родючість є високою внаслідок потужного органічного гумусового горизонту. 

Цікавою є ініціатива перемістити виробництво продовольства в місця масового 
проживання споживачів, тобто у міста. Міське агровиробництво розвивається доволі 
швидко і вже понад 800 млн людей по всьому світу різною мірою зайняті 
агровиробництвом у межах міст [2, с. 370]. 

Невідновний у людському літочисленні ґрунт, будучи комплексною гібридною 
системою, є важливим ресурсом, швидкість відновлення якого порівнювана, мабуть, зі 
швидкістю руху льодовиків. 

Для підтримання колективного благополуччя людей потрібна переорієнтація 
довготермінової зацікавленості суспільства в охороні ґрунтів – це має стати пріоритетним 
завданням для нашої цивілізації. Час, необхідний для відновлення ґрунтового покриву в 
конкретних кліматичних і геологічних умовах, визначає і терміни відродження аграрної 
цивілізації, за умови, що ґрунту буде надана можливість відтворитися. 

Компактні соціуми особливо вразливі перед загрозою руйнування важливих 
каналів життєзабезпечення, вони важко пристосовуються до повільних перемін і 
залишаються вразливими перед лицем проблем, які підточують їхній фундамент, таких, 
наприклад, як виснаження ґрунтів. Незважаючи на суттєвий прогрес у справі збереження 
ґрунтів, щорічні втрати ґрунту в цілому світі оцінюються в 24 млрд тонн [2, с. 6]. Однак 
навіть беззаперечні свідчення руйнування ґрунтів не можуть переконати людей вживати 
невідкладні заходи зі збереження ґрунтів. Культурний рівень людини і навіть її 
цивілізованість, а також технологічні нововведення, зокрема, маніпуляції з генами 
сільськогосподарських культур, і підтримання родючості ґрунту з допомогою хімічних 
добрив не зробили надійним фундамент сучасного агровиробництва. Тому виснаження 
ґрунту необхідно розглядати в контексті соціально-економічних умов. 

Одним з найпотужніших деградаційних процесів є ерозія. Ерозія ґрунтів, темпи 
якої переважають швидкість ґрунтоутворення, обмежувала тривалість існування тих 
цивілізацій, які не змогли забезпечити збереження основи свого благополуччя – ґрунтових 
ресурсів. Діяльність людини в декілька разів прискорила процес ерозії ґрунтів навіть у тих 
місцях, де він просто непомітний. Водночас ґрунти, де ця проблема стоїть справді гостро, 
еродують у сто або і в тисячу разів швидше, ніж це геологічно оправдано. У середньому 
людство сприяло щонайменше десятикратному збільшенню темпів ерозії ґрунтів на 
планеті. Важливим у цій проблемі є зміна саме ставлення людей до ґрунту, щоб у наших 
очах він перестав бути просто однією зі складових виробничого процесу, а перетворився 
би в живий фундамент матеріального і духовного благополуччя [4, с. 358]. 

 
7. Умови життя суспільства зумовлюються нормою поведінки щодо ґрунту 
 
У цьому контексті соціальне ґрунтознавство повинно розглядати не лише 

продовольчу проблему, а й екологічну, правову, політичну. Екологічний імператив полягає 
в тому, щоб у суспільстві переважали високоморальні й етичні норми поведінки щодо 
ґрунту, тобто, були б усунені будь-які дії, що можуть зашкодити ґрунтові, спричиняючи в 
ньому незворотні деградаційні зміни. Політичний імператив полягає в активній земельній 
політиці держави. Змінити державну політику – жити не за рахунок ґрунту і селянина, а 
поважаючи землеробську працю. Правовий імператив полягає у дотриманні законів з 
використання, відтворення та охорони ґрунтів, формуванні гармонійних стосунків різних 
прошарків суспільства і ґрунтів, на законодавчому рівні переглянути здирницьку політику 
банків стосовно субсидій агропромисловому виробництву, прийнятті Закону України "Про 
ґрунти та їх родючість" [7, с. 24]. 
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Для того, щоб ґрунт якнайкраще виконував соціальну функцію, необхідно 
розвивати організаційні, технологічні, технічні, освітянські, естетичні і виховні заходи, 
ґрунтозбережувальні інноваційні технології, ощадливі знаряддя, обов'язкове дотримання 
технологій, підготовку кваліфікованих фахівців з ґрунтознавства, активну земельно-
правову політику держави [3, с. 177]. 

Ці важливі проблеми соціального розвитку суспільства здатне вирішувати 
соціальне ґрунтознавство, адже виживання суспільства зумовлюється ставленням до 
ґрунту як до капіталовкладення і як до культурної спадщини, а не як до товару. 

Однак соціальне ґрунтознавство – це не лише здоровий ґрунт, а й сприятливий 
облаштований ландшафт, постійна турбота про довкілля, його моніторинг і заходи з 
відновлення та охорони. Україна могла б стати зразком ставлення до ґрунту і довкілля, 
однак відсутність доброї волі, недієва правоохоронна система, байдужі засоби масової 
інформації, незріле громадянське суспільство не сприяють раціональному використанню, 
відтворенню, збереженню та охороні ґрунтів – основи нашого існування, гостинного дому 
як для рослин, так і для людей. 
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The article contains the author's reflections on the formation and substantiation of many aspects in soil science, 
concerning its connections with social sciences. Arguments about the exceptional importance of soil resources in the 
modern world and the importance of scientific research in soil science, which can become an important instrument of 
solving social problems, are found. It is shown that soil resources, being the basis of agricultural development, are the 
"long-term" capital through which different nations exist and develop. In order to maintain the population normal living 
conditions and to its improving, it is important to use this global resource wisely. The attitude of people to the soil is 
recognized as fundamental for nations sustainable development and, moreover, the life expectancy of a civilization may 
depend on the people attitude to soils. In order to maintain collective well-being of people, a long-term interest of the 
society in soil protection needs to be reoriented - this should become a priority task for our civilization. The current state 
of soils can be a characteristic of the development of society as well as a criterion for assessing the activity of 
government and social stability in the country. 
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У статті представлено поетапний процес побудови національної карти запасів 
органічного вуглецю, створеної за сприяння Глобального ґрунтового партнерства 
(ГҐП) відповідно до вимог Угоди між організацією з продовольства і сільського 
господарства при Організації Об’єднаних Націй (ФАО) та ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського». Детально описано методику збирання та обробки даних, 
підготовки допоміжних растрових шарів і просторового моделювання відповідно 
до цифрової методології картографування ґрунтів. Дані, репрезентативні для 
представлення різноманітності ґрунтового покриву країни на карті, зібрано з 16 
дослідних і наукових установ. Екологічні складові, які використано для 
просторового моделювання, охоплювали більшість чинників, що впливають на 
розподіл вуглецю: тип ґрунту, материнська порода, рельєф, клімат, біомаса і тип 
землекористування. Для поліпшення прогнозування використано супутникові 
знімки високої роздільної здатності в інфрачервоному спектрі. Моделювання 
розподілу SOC виконано з використанням методу Random Forest, що дозволило 
створити карту з допустимою похибкою для обраної методології. Представлено 
першу національну карту запасів ґрунтового органічного вуглецю у верхньому 0-
30 см шарі ґрунту з високою роздільною здатністю (1 км х 1 км), яку було 
інтегровано в Глобальну карту ґрунтового органічного вуглецю (GSOC). 
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1. Вступ 
 
Національну карту запасів органічного вуглецю в ґрунтах України створено за 

сприяння Глобального ґрунтового партнерства (ГҐП) відповідно до вимог Угоди між 
організацією з продовольства і сільського господарства при Організації Об’єднаних Націй 
(ФАО) та Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 
О.Н. Соколовського». Карту розроблено відповідно до загальних принципів ГҐП з 
використанням технологій цифрового картографування та моделювання ґрунтів. Надалі її 
було інтегровано до Глобальної карти вмісту ґрунтового органічного вуглецю як складову 
частину Глобальної ґрунтово-інформаційної системи, створення якої передбачено в 
рамках одного із ключових напрямів діяльності ГҐП, який зорієнтовано на збільшення 
кількості та підвищення якості ґрунтових даних та інформації про ґрунти [1,2].  

Для узгодженої роботи з розробки національних карт вмісту органічного вуглецю 
спеціалістами ГҐП, а саме, Міжурядовим технічним комітетом з питань ґрунтів ГҐП, до 
складу якого входять 27 фахівців 7-ми регіональних партнерств, підготовлено керівні 
принципи для спільного використання національних даних для складання Глобальної 
карти вмісту органічного вуглецю в ґрунтах [1]. У документі викладено основні вимоги до 
атрибутивних даних, які мають використовуватися для побудови національної карти 
вмісту ґрунтового органічного вуглецю з наступною інтеграцією до Глобальної карти, 
наведено формули обрахунку запасів органічного вуглецю у різних ґрунтах (для 
створення цифрової карти запасів ґрунтового органічного вуглецю) та описано способи 
опрацювання зібраної інформації технологіями цифрового картографування та 
моделювання. У документі також надано рекомендації щодо обрахунку запасів 
органічного вуглецю, наприклад, для мінеральних ґрунтів слід враховувати каменястість 
товщі ґрунту, у ґрунтах під лісами – вміст та запаси органічного вуглецю у лісовій 
підстилці. Вказано, що обрахунок запасів органічного вуглецю у торфовищах повинен 
проводитись із урахуванням глибини торфового шару. При цьому джерелами інформації 
для колекціонування національних даних та складання національних карт можуть бути 
результати польових обстежень ґрунтів та національні ґрунтові бази даних. Наголошено, 
що національні координаційні центри повинні забезпечити збирання та опрацювання 
інформації, а також її делегування до Глобальної карти органічного вуглецю.  
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2. Джерела інформації й особливості збирання даних  
 
2.1. База даних «Властивості ґрунтів України» 
 
Збирання даних для створення карти було проведено у декілька етапів, першим з 

яких була інвентаризація даних у базі даних (БД) «Властивості ґрунтів України» [3]. З кінця 
90-х років минулого століття співробітники лабораторії геоекофізики ґрунтів ННЦ «ІГА 
імені О.Н. Соколовського» ведуть роботи з формування означеної БД. Атрибутивна БД, 
яка включає повну характеристику умов ґрунтоутворення, класифікаційні характеристики 
ґрунтів та параметри основних властивостей (всього 112 показників) для 2050 ґрунтових 
профілів у межах України. БД належить до реляційного типу (тобто, інформацію, що 
вміщується в БД, організовано в окремих електронних таблицях), керування БД 
(створення вибірок, формування запитів) здійснюється системою, яку виконано у 
середовищі розробки систем баз даних Microsoft Visual FoxPro, що включає об'єктно-
орієнтовану реляційну СУБД, об'єктно-орієнтовану мову програмування для розробки 
додатків баз даних і систему побудови звітів. 

Спочатку було створено вибірки даних, які відповідали умовам та критеріям 
запиту. Формування запиту й одержання його результату у вигляді вибірки даних із 
вищеозначеної СУБД включало такі кроки: визначення необхідного переліку властивостей 
ґрунтів (полів БД) для вирішення поставленої задачі; визначення умов або меж зміни 
параметрів властивостей ґрунтів (відповідних полів); уведення цих умов у відповідному 
інтерфейсному вікні СУБД; виведення результатів запиту на екран з наступним 
збереженням цієї інформації у файлі даних необхідного формату з метою подальшого 
аналізування у табличному чи графічному вигляді. Відповідно до завдання було 
сформовано запит «Створити набір даних для побудови цифрової карти вмісту ґрунтового 
органічного вуглецю та цифрової карти запасів ґрунтового органічного вуглецю у шарі 0-
30 см із описом даних відповідно до вимог ГҐП», визначено критерії застосування запитів 
до інформації у БД та порядок формування вибірки у СУБД. До запиту було також 
залучено показники (вміст гумусу та сума гранулометричних фракцій < 0.01 мм), які є 
необхідними для обрахунку параметрів щільності будови ґрунту за педотрансферним 
рівнянням, розробленим для ґрунтів України [4].  

Джерелами інформації для наповнення БД «Властивості ґрунтів України» 
слугували матеріали великомасштабного ґрунтового обстеження 1957-1961 рр., матеріали 
об’єднані у довіднику агрофізичних властивостей ґрунтів Степу Української РСР [5], 
наукові звіти лабораторії геоекофізики ґрунтів, дисертаційні роботи виконані в ННЦ «ІГА 
імені О.Н. Соколовського», особисті архіви дослідників-ґрунтознавців з різних наукових 
установ. Відповідно до опису джерел інформації в електронній таблиці № 8 БД 
«Властивості ґрунтів України» [3], масив даних охоплює результати різноманітних 
польових ґрунтових обстежень, проведених у період 1955-2012 рр. Близько 60 % наявних 
даних у сформованій основній вибірці  із БД – це результати обстежень ґрунтового 
покриву країни, проведених до 1990 року, біля 9 % – у період 1990-2010 рр. та 31 % - після 
2010 року.  

 
2.2. Інші джерела інформації 
 
Наступним етапом робіт було організовано збирання додаткової інформації щодо 

польових досліджень вмісту органічного вуглецю (ОВ) у різних регіонах України. З цією 
метою було розроблено первинні електронні форми для заповнення даних, які було 
спрямовано до наукових установ та вищих учбових закладів. Всього до створення 
національної карти органічного вуглецю, крім лабораторій ННЦ ІГА імені 
О.Н. Соколовського, долучилися наукові установи НААН (Інститут рису, Інститут 
сільського господарства Карпатського регіону, Кіровоградська державна 
сільськогосподарська дослідна станція, Черкаська державна сільськогосподарська 
дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН», Національний науковий центр 
«Інститут землеробства НААН», Волинська державна сільськогосподарська дослідна 
станція Інституту сільського господарства Західного Полісся, Інститут 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН), НАН 
(Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені 
Г.М. Висоцького) та вищі навчальні заклади (Житомирський національний агроекологічний 
університет, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львівський 
національний аграрний університет, Харківський національний університет 
ім. В.В. Докучаєва та Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова).  
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Основними джерелами даних для створення карти слугували дані ґрунтових 
обстежень підрозділів ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського"– 3665 точок (88.6 %), наукових 
установ Національної академії аграрних наук України – 54 точки (1,3 %), вищих 
навчальних закладів – 334 точки (8.1 %) і лабораторії лісового ґрунтознавства УкрНДІЛГА 
НАН – 84 точки (2 %).  

В цілому, до бази даних Глобальної карти органічного вуглецю ФАО було 
делеговано 4137 точок (в тому числі 1121 точка із БД «Властивості ґрунтів України»), 
забезпечених інформацією щодо: вмісту та запасів органічного вуглецю, вмісту фізичної 
глини, параметрів щільності будови ґрунту, координатної прив’язки, із зазначенням типу 
та назви ґрунту та його розташування на основних формах рельєфу, з додатковими 
характеристиками для торфовищ щодо заболоченості та типу рослинного покриву, для 
ґрунтів під лісами – за типами лісорослинних умов, інформацією щодо способів 
відбирання проб ґрунтів на визначення вмісту органічного вуглецю, типу 
землекористування, методів та способів визначення показників ґрунтів (щільності будови, 
вмісту органічного вуглецю, каменястості), датами відбирання проб ґрунтів, способів 
розрахунку запасів органічного вуглецю, даними про авторів поданих даних та джерела 
інформації.  

 
3. Методика обробки даних і побудови електронної карти 
 
3.1. Ґрунтовий покрив 
 
Створення карти органічного вуглецю здійснено за декількома етапами. Відповідно 

до методології цифрового картографування ґрунтів [6] було побудовано растри 
незалежних ландшафтних складових. Основні параметри, які були використані, засновані 
на S.C.O.R.P.A.N-моделі і включали в себе: ґрунт, клімат, живі організми і рослинний 
покрив, рельєф, материнську породу, вік ландшафту, просторове розміщення. Для 
включення цих параметрів у модель, було створено декілька растрів шляхом цифрування 
ґрунтової карти, обробки супутникових зображень і даних щодо рельєфу. 

Для встановлення характеристик ґрунтів і ґрунтових контурів було проведено 
цифрування карти ґрунтів України масштабу 1:750000 (за ред. М.К. Крупського, 1975), яка 
побудована на даних  великомасштабного ґрунтового обстеження 1957-1961 рр. і включає 
7026 полігонів. До кожного з полігонів в електронній карті прикріплено відомості про ґрунти 
та їх властивості: тип і підтип ґрунту, гранулометричний склад, материнська порода, тип і 
ступінь оглеєння, тип і ступінь засолення; каменястість. Цифрування й упорядкування 
електронного графічного матеріалу виконано співробітниками ННЦ ІГА К.В. Вяткіним і 
О.І. Шерстюком.  

 
3.2. Висота місцевості 
 
Для встановлення абсолютних висот денної поверхні завантажено комірки матриці 

висот Глобальної моделі рельєфу GMTED 2010 [7]. З даної цифрової моделі отримано 
параметри рельєфу за допомогою програмного забезпечення SAGA GIS 3.0 [8], що 
включають ухил, поздовжню кривизну, кривизну поперечного перерізу рельєфу, індекс 
топографічної зволоженості, експозицію схилів, закриті зниження рельєфу [9]. 

 
3.3. Рослинний покрив 
 

Характеристики рослинного покриву території спиралися на дані  дистанційного 
зондування  Європейського Космічного Агенства (European Space Agency's CCI) з 
роздільною здатністю 300 м [10]. За типами рослинності виокремлено вісім категорій: 
рілля, луки і чагарники, широколисті ліси, хвойні ліси, змішані ліси, антропогенні 
(техногенні) території, території з відкритим ґрунтом. На карті органічного вуглецю водні 
об'єкти та антропогенні (техногенні) території не враховували і не виділяли. 

 
3.4. Використання супутникових знімків 
  
Супутникові дані було взято зі знімків із спектральних сенсорів MODIS. У ході робіт 

використано два джерела від зйомки даними сенсорами: MOD13Q1: MODIS / Terra 
Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250 mGridSINV006 [11] – для мозаїки растрів у 
ближньому інфрачервоному діапазоні, NDVI і EVI растри; MOD17A3H: MODIS / Terra Net Primary 
Production Yearly L4 Global 500 mSINGridV006 [12] – для растру первинної продуктивності. 
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Попередні дослідження показали, що ближній інфрачервоний (ІЧ) діапазон (NIR), 
за відкритої поверхні ґрунту, має велику залежність від вмісту органічного вуглецю (ОВ) у 
ґрунті [13]. Поля в Україні зазвичай не зайняті рослинністю навесні і восени, залежно від 
посівів. Найкращим місяцем для спостереження за "відкритим" ґрунтом обрано квітень. 
Для мозаїки  растрів використовували зображення за останні 5 років, а саме, 2012-
2016 рр. З огляду на особливості використаних даних MOD13Q1, всього було обрано 40 
зображень для території України. Створення растру ближнього ІЧ-діапазону для 
відкритого ґрунту зроблено з використанням мови програмування R. 

Для моделювання впливу рослинності на ОВ у ґрунті, розраховано середні 
значення індексів рослинності NDVI і EVI за березень-жовтень 2012-2016 рр. (300 
зображень), з урахуванням надійності кожного зображення. Додатково з використанням 
MOD17A3H розраховано масив даних середньої первинної продуктивності рослинності 
впродовж 2000-2014 рр. 

 
3.5. Отримання кліматичних даних  
 
Ключовим фактором, що визначає характеристики ґрунтів України, на думку 

деяких українських вчених [14], є гідротермічний коефіцієнт (ГТК), який представляє собою 
відношення кількості опадів (R) в мм у період із середньою температурою повітря вище 
10° C до суми температур (Σt) за той самий період. Для оцінки цього параметру зібрано 
дані 137 метеорологічних станцій, розташованих на території всієї України. Середньорічні 
значення за 100 років спостережень (1890-1990 рр.) розраховано для опадів протягом 
року, опадів у теплий період (травень-вересень), суми температур у теплий період 
(травень-вересень). Використовуючи ці дані розрахували значення ГТК для кожної 
метеостанції. Створено шари растрів для опадів, температури і ГТК шляхом інтерполяції 
значень точок спостережень методом зворотно-зважених відстаней (ЗЗВ). Додатково 
завантажено растри у Grid-форматі WorldClimateData [15] з роздільною здатністю 1 км за 
середньою місячною температурою і опадами за 1960-1990 рр. Для результуючих растрів 
використано шари температур та опадів за теплий і холодний періоди року, та ГТК. 
Наступним кроком було об'єднання даних метеостанцій з даними Світового Клімату для 
кращої якості кліматичних шарів. Виконавці роботи – співробітники відділу ґрунтових 
ресурсів В.Б. Соловей і В.В. Лебедь. 

 
3.6. Додаткова інформація  
 
Як додаткові змінні для моделювання завантажено шари із даних ISRIC Soil Grids 

250 m [16]: запаси ОВ, вміст гранулометричної фракції < 0.01 мм і щільність будови. Під 
час навчання співробітників інституту з картографування органічного вуглецю (6-23 червня 
2017 року, Вагенінген, Нідерланди), організованого ISRIC – World Soil Information під 
керівництвом секретаріату Глобального ґрунтового партнерства, надано додаткові набори 
растрів. З цих даних було відібрано 48 растрів, а також додаткові дані, підготовлені 
спеціалістами ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» (К.В. Вяткін, Ю.В. Залавський) для 
використання у моделюванні. Оскільки дані щодо рельєфу та супутникові знімки мали 
роздільну здатність 250 м і краще, використано шаблон ISRIC Soil Grids 250 m [16] для 
всіх шарів. 

 
4. Методика просторового моделювання  
 
Просторове моделювання виконано за допомогою мови програмування R з 

використанням програмного забезпечення Rstudio. Точкові дані завантажено у програму 
та протестовано для пошуку повторів і відсутніх значень, в результаті чого 203 точки 
видалено як дублікати. 

Аналіз розподілу даних показав, що значення запасів ОВ для мінеральних і 
торфових ґрунтів дуже відрізнялися. Висока концентрація ОВ у торфових ґрунтах яскраво 
контрастувала з низькими концентраціями сусіднього мінерального ґрунту через різницю у 
процесах накопичення вуглецю і дію різних факторів. Крім того, наявні дані про запаси ОВ 
для торфових ґрунтів мали значення для повної потужності торфу, тоді як для 
мінеральних ґрунтів стандартною глибиною був верхній 0-30 см шар ґрунту. У результаті 
дані були розподілені на дві групи: мінеральні і торфові ґрунти, а також опрацьовано 
окремі моделі для кожної групи. Після коригування 3792 точки були класифіковані як 
мінеральні, 139 – як торфові ґрунти. Аналіз гістограм запасів ОВ у мінеральних ґрунтах 
дозволив виявити зразки з надзвичайно високими (нереальними або помилковими) 
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значеннями, які в результаті досліджень було видалено з вибірки. 
Надалі створено матрицю регресії, використовуючи для цього значення точок з 

даними ОВ з допоміжних растрів. У разі, коли один тип ґрунтів, присутній на цифровій 
ґрунтовій карті, не збігався з відповідним типом ґрунту, зазначеним в БД, перевагу було 
віддано точковим даним через можливу неточність та узагальнений характер карти. 
Категоріальні змінні в матриці: тип ґрунту, материнська порода і тип рослинності, були 
перетворені з чисельного у тип даних факторів. Для просторового моделювання розподілу 
запасів ОВ у мінеральних грунтах використано алгоритм Random Forest. Для 
моделювання просторового розподілу ОВ для торфових ґрунтів використано створення 
шару запасів ОВ та отримання остаточного варіанту карти (Рис.). 

На остаточній карті відображено прогнозовані значення запасів ОВ в ґрунтах 
України з роздільною здатністю 1 км, де чітко простежуються збагачені на вуглець ґрунти 
Чорноземної зони. 

Найменші ж значення є характерними для піщаних підзолистих ґрунтів зони 
Українського Полісся на півночі та посушливої Зони Сухого Степу на півдні країни [17].  

 

 
 

Рис. Карта запасів грунтового органічного вуглецю у шарі 0-30 см (кг/м2) 

 
Помітним є вплив орографічного фактору (на гірських територіях). У цілому, 

результат отриманої моделі виправдав очікування стосовно вмісту ОВ. Встановлено, що 
найбільш важливими параметрами у моделі є: тип ґрунту, клімат і коефіцієнт відбивної 
здатності відкритого ґрунту в ближньому ІЧ-діапазоні. 

Національну карту ґрунтового органічного вуглецю України було інтегровано в 
Глобальну карту ґрунтового органічного вуглецю за підтримки Секретаріату ГҐП разом із 
внеском інших країн. Незважаючи на мінливість вихідних даних і методології, що 
використовують різні країни для створення своїх карт, Глобальна карта показує 
безперервність у просторовому розподілі між Україною та сусідніми країнами, що 
доводить адекватність і надійність отриманих результатів. 

 
Подяка. Автори статті висловлюють щиру подяку всім науковим установам і 

науковцям - провайдерам даних (назви організацій перелічено у п. 2.2) і розробникам 
методики і виконавцям робіт (прізвища вказано у п. 3 і 4), завдяки зусиллям яких стало 
можливим створення електронної карти запасів ґрунтового органічного вуглецю для 
території України.  
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Creation of a national map of organic carbon stocks in the soils of Ukraine 
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The article presents a step-by-step process of building a national organic carbon stock map, which created with the 
Global Soil Partnership (GSP) assistance in accordance with the requirements of the Agreement between the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the NSC "ISSAR named after O.N. Sokolovsky". It is 
described in detail the method of data collection and processing, preparation of auxiliary raster layers and spatial 
modeling in accordance with the digital methodology of soil mapping. The data, representative of the country soil cover 
on the map were collected from 16 research and scientific institutions. The ecological components which used for 
spatial modeling encompass most of the factors that influence the distribution of carbon, such as the type of soil, parent 
rock, relief, climate, biomass, and land use. Satellite images of high resolution in the infrared spectrum have been used 
to improve prediction. Simulation of the SOC distribution was performed using the Random Forest method, which 
allowed creating a map with permissible error for the chosen methodology. The first national map of soil organic carbon 
stocks in the upper layer thickness 0-30 cm was presented in high-resolution (1 km x 1 km) and integrated into the 
Global Soil Organic Carbon Map (GSOC). 
 
Keywords: soil organic carbon; soil data; map; digital soil mapping; Global Soil Partnership, GSP. 
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Оглядову статтю присвячено висвітленню особливостей розвитку напряму 
створення наборів і баз грунтових даних для вирішення наукових завдань 
лабораторії Геоекофізики грунтів Національного наукового центру «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». У хронологічній послідовності 
представлено опис семи баз даних, створених співробітниками лабораторії та 
коротко продемонстровано результати використання накопиченої інформації. 
Історію зародження і розросту інформаційної тематики описано від першої спроби 
зведення у паперовому довіднику результатів власних експедиційних досліджень 
співробітниками лабораторії до створення сучасної повноцінної бази профільних 
геопозиціонованих грунтових даних і участі лабораторії у великих міжнародних 
базах даних у творчій співпраці з інтернаціональними колективами вчених. 
Методологія формування баз даних в лабораторії завжди ґрунтувалася на принципі 
збереження всієї доступної інформації, що стосується обстежень і досліджень 
грунтового покриву України. Було зібрано як безпосередні характеристики грунтів, 
так і супутні фізичні дані, пов’язані з формуванням і варіабельністю властивостей 
грунтів. Домінантами методичних підходів є також забезпечення 
багатофункціональності й асоціативності баз даних. Цей принцип дозволив широко 
використовувати набори даних у наукових дослідженнях і прикладних розробках у 
великому тематичному колі, а також делегувати набори даних до міжнаціональних 
геоінформаційних систем. З метою опрацювання накопичених даних було поступово 
розроблено спеціальні методичні підходи й алгоритми картографо-аналітичного 
оцінювання стану і якості грунтів та прогнозування їх змін з використанням 
педотрансферних правил. Було розроблено власну теорію грунтово-технологічного 
районування орних земель України, ілюстровану набором картографічних 
матеріалів. Опрацюванням великої кількості параметрів фізичних властивостей 
грунтів створено алгоритм визначення фізичної якості грунту як складової 
об’єктивної оцінки його статусу. Всі бази даних, створені лабораторією, 
розглядаються як внесок  у розроблювану наразі Грунтову інформаційну систему 
України, яка є методологічною основою майбутньої діяльності Українського 
грунтового інформаційного центру. 
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1. База даних «Властивості грунтів України» (VisualFoxPro) 

 

1.1. Етапи створення і джерела інформації 

 

Лабораторія фізики ґрунтів Українського науково-дослідного інституту 

ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського (нині – лабораторія Геоекофізики 

ґрунтів ННЦ ІГА) беручи участь у численних експедиціях з обстеження ґрунтів Степу 

України (1961-1974 рр.) з метою визначення можливості їх зрошення, накопичила великий 

обсяг даних, що описують всі основні фізичні характеристики грунтів. У польових 

дослідженнях агрофізичних властивостей брали участь В.В. Медведєв, Є.І.Філатов, 

А.Г. Лавровський, І.І. Шевченко, В.Г. Ковтун та Д.І. Назарова. Перше узагальнення 

експедиційних матеріалів було зроблено під керівництвом завідувача лабораторії 

кандидата с.-г. наук П.А. Гаврика у вигляді Довідника агрофізичних властивостей ґрунтів 

Степу Української РСР, де було зібрано дані основних фізичних і водно-фізичних 

властивостей грунтів для 200 об’єктів і деякі картографічні матеріали [1]. Книгу було 

роздруковано накладом 100 екземплярів, але зацікавленість дослідників у довідкових 

даних виявилась досить високою, що й спонукало авторів до розширення географії 

довідника, і включення в нього додаткових опублікованих даних про профільний розподіл 

фізичних і деяких інших характеристик ґрунтів у всіх природних зонах на території України. 

Так обсяг довідника досяг 423 грунтових розрізів (з них 266 – досліджено співробітниками 

Інституту) з точною адресою і характеристикою кожного генетичного горизонту профілю 

грунту. Цей  матеріал залишився рукописом [2]. 

У результаті роботи з обґрунтування необхідності використання агрофізичних 
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характеристик ґрунтів у розрахунках балів бонітету, очолюваної завідувачем лабораторії 

В.В. Медведєвим і виконуваної спільно з лабораторією бонітування ґрунтів за практичної 

участі Р.Г. Дерев’янко, довідник було значно посилено середньозваженими параметрами 

ґрунтів у межах агрогруп - потужність гумусованого профілю; вміст гумусу в орному і 

підорному шарах, нормативні врожаї декількох сільськогосподарських культур (виробничі 

дані), а також деякими кліматичними характеристиками (ГТК, сума температур, вологість 

грунту та ін.), зібраними й опрацьованими в лабораторії бонітування ґрунтів під 

керівництвом В.П. Кузьмичова 70-80-ми роками.  

На етапі розширення обсягів даних (90-ті роки) неоціненною виявилась 

консультаційна і практична допомога безпосереднього учасника великомасштабного 

обстеження грунтів України Н.М. Бреус  в  уточненні географічних координат  розрізів, а 

також у пошуку і систематизації накопиченої архівної інформації. Джерелами інформації 

слугували ґрунтові нариси за результатами картографування по адміністративних 

районах, відомості й звіти з аналітичних робіт і карти ґрунтів масштабу 1:100000 і 

1:200000, що були наявними в архіві Інституту. Великий шар інформації отримано також  з  

опублікованих  матеріалів великомасштабного обстеження. У цей період кількість 

описаних профілів на всій території України було доведено до 520. 

На наступному етапі під керівництвом завідувача лабораторії Т.М. Лактіонової 

декілька років збирали, дигіталізували й упорядковували дані, використовуючи як основні 

джерела інформації кандидатські дисертації вчених, публікації у наукових журналах і 

книгах, виданих за результатами великомасштабних обстежень ґрунтів, архівні матеріали. 

Потужний шар інформації отримано також із матеріалів, наданих окремими 

ґрунтознавцями з різних наукових установ на території України у ході виконання спільних 

досліджень та у приватному порядку. Відомі ґрунтознавці О.Н. і О.П. Другови передали 

збережені ними паперові архіви багаторічних експедиційних обстежень грунтів Луганської 

області. Великий обсяг даних щодо Одеської області отримано з текстових файлів з 

описами ґрунтових профілів та аналітичними даними від д. геогр. наук В.І. Михайлюка та 

канд. геогр. наук Г.Б. Мороза. Всі джерела й автори даних ідентифіковані у спеціальній 

таблиці бази даних. 

Накопичений матеріал було остаточно систематизовано структуровано і введено в 

електронну базу даних, автоматизовану систему управління якої розробив науковий 

співробітник К.В. Савченко. Програмний код СУБД – UA-Soil-DB було створено з 

допомогою VisualFoxPro (v. 9, 2004-2009) – об’єктно орієнтованої і процедурної мови 

програмування систем управління реляційними базами даних, запропонованої 

корпорацією Microsoft. Програма дозволяє здійснювати потрібний набір функцій введення, 

редагування і збереження даних, а також забезпечує отримання вибірок за запитами у 

форматах Microsoft Excel або PDF. Методологічні особливості створення СУБД описано в 

опублікованій інструкції до користування базою даних ( 2012 р.) [3]. 

На цей час реляційна база даних «Властивості грунтів України» включає 2075 

описаних грунтових профілів (записи постійно доповнюються), точки закладання яких 

поширено на всю територію України. Грунтова інформація доповнена характеристиками 

всіх факторів грунтоутворення та необхідними екологічними параметрами. 

До збирання і введення інформації у формат електронних таблиць, упорядкування 

й корегування даних крім автора статті та вже згаданих вище вчених, у різні роки 

долучались такі співробітники лабораторії: О.М. Бігун, І.В. Гайворонський, Л.В. Донцова, 

О.І. Дружинінська, Т.Є. Линдіна, В.І. Лісова, Д.І. Назарова, С.Г. Накісько, В.А. Панченко, 

І.В. Пліско, Л.Г. Почепцова, Л.П. Тимошенко, В.П. Філатов, С.М. Шейко. 

 

1.2. Напрями використання даних 

 

Наявність комплексної бази даних дозволила лабораторії сформувати широкий 

діапазон наукової тематики і протягом тривалого часу створювати інформаційні продукти, 

затребувані суспільством. Дані  властивостей грунтів використовуються у наукових 

дослідженнях і прикладних розробках співробітників лабораторії за такими основними 

тематичними напрямами: картографічний аналіз і районування земель за якістю грунтів [4, 

5, 6]; прогнозування зміни якості грунтів за базовими властивостями із застосуванням 

педотрансферних правил [7, 8]; детальна характеристика сільськогосподарських земель 

України за базовими фізичними властивостями ґрунтів – щільність будови [9], 

гранулометричний склад [10], водний режим і гідрофізичні властивості [11], структура [12]; 

оцінка ступеня інвестиційної привабливості земель [13]; визначення типів деградації і 
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ступенів деградованості грунтів [14, 15]. База даних також слугувала інформаційним 

арсеналом для створення інших баз і наборів даних і участі співробітників лабораторії у 

багатьох національних і міжнародних проектах [16]. Інтернаціональну діяльність 

лабораторії підтверджено її внеском у базу даних WoSIS (World Soil Information Service) – 

Світової грунтової інформаційної служби, де представлено 79 грунтових профілів [17] і 

також визнано динамічність розвитку нашої бази даних як потенційного провайдера даних 

для GSM (Global Soil Map) – Карти грунтів Світу [18]. 

 

2. База даних польових дослідів з вивчення впливу агрозаходів на 

    властивості ґрунту (Excel) 

 

БД створено в межах міжнародного проекту INCO COPERNICUS, що виконувався 

(1999-2002) під егідою FAO великим інтернаціональним колективом з різних країн Європи. 

(Experience with the impact of subsoil compaction on soil nutrition, crop growth and 

environment and ways to prevent subsoil compaction).  

До бази даних (БД) залучено інформацію про ведення і результати великої 

кількості польових дослідів, з вивчення впливу агрозаходів на ущільнення орного і 

підорного шарів грунту. Інформацію збирали з дослідів, що реалізовано впродовж 

багатьох років на території України власними силами співробітників лабораторії та із 

залученням пошукачів або аспірантів в інших установах [19]. Джерелами інформації 

слугували архівні наукові звіти співробітників і аспірантів лабораторії та публікації. 

Метою роботи було узагальнити в одній базі даних відомості про місце і час 

закладення досліду (адреса), морфологічні та аналітичні характеристики профілю грунту, 

кліматичні особливості території, список публікацій за матеріалами досліджень (перелік 

джерел) і результати вимірювань і лабораторних аналізів грунту.  

БД «INCO» містить відомості про 43 об’єкти, і опис кожного розміщено в одній книзі 

Excel. Об’єкт – це стаціонарний польовий або мікропольовий дослід з певним набором 

варіантів – досліджуваних компонентів схеми досліду або певної комбінації  компонентів (у 

складних багатофакторних схемах) на об’єкті.  

43 об’єкти БД «INCO» включають 315 різних варіантів, у яких об’єднано 

агротехнологічні, агрохімічні та меліоративні фактори та агрозаходи, що впливають на 

властивості грунту. До переліку досліджуваних агротехнологічних впливів на стан грунту у 

різних шарах (наднасіннєвому та піднасіннєвому) в умовах модельних дослідів входять 

такі: (і) тиск на грунт, що здійснюють колісні та гусеничні трактори різної маси - від T16M 

(клас 0,6 т, маса 1450 кг; тиск на грунт 157 KРa за один прохід) до T150K (клас 3т, маса 

7275 кг; тиск на грунт 130 KРа) за різної кількості проходів; (іі) спосіб та глибина обробітку 

грунту (основного, передпосівного та міжрядного) під різні культури сівозміни; (ііі) 

мінеральне удобрення: дози (від 0 до 180 кг/га) та глибина внесення (від 10 до 30 см) і 

органічне удобрення: дози (від 0 до 45 т/га), способи та глибина внесення. 

До переліку основних контрольованих фізичних характеристик стану грунту взято 

щільність будови, твердість, пористість, вміст вологи на момент вимірювання, щільність 

твердої фази та інші. Вимірювання параметрів зафіксовано на обов’язкових глибинах: 50-

150-250-350 мм. Загальна кількість записів у базі даних для кожного контрольованого 

показника становить 1017 (з урахуванням кількості дослідів (43), кількості варіантів у 

дослідах (315) і загальної кількості глибин (133), на яких виконано вимірювання). 

Для кожного об’єкту дано також повну ідентифікацію грунту (за національною та 

ФАО/WRB класифікаціями), описано профіль грунту, дано морфологічні та аналітичні 

(фізичні, хімічні, фізико-хімічні) характеристики кожного генетичного горизонту. До кожного 

об’єкту також дібрано перелік опублікованих у науковій літературі матеріалів щодо опису 

грунту та результатів досліджень на об’єкті. Перелік цих публікацій включено у спеціальну 

базу метаданих “INCO-публікації», створену в межах того ж проекту.  

Інформацію до БД збирали й опрацьовували – В.В. Медведєв, Т.Є. Линдіна, 

Т.М. Лактіонова. Результати опрацювання інформації з бази даних опубліковано у 

матеріалах проекту [20] та використано для створення наукової монографії [9].  

 

3. База метаданих публікацій результатів досліджень впливу ущільнення 

    оброблюваного грунту на його властивості і продуктивність рослин (Excel) 

 

База даних містить метадані 188 публікацій за результатами наукових досліджень 

стосовно впливу агротехнологічних заходів на параметри орних грунтів. Опис кожного 
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літературного джерела включає обов’язкові бібліографічні елементи, а також ключові 

слова й анотацію, які підготовлено нами після опрацювання літератури. До бази залучено 

літературу, яку видано у період 1965-1999 років в Україні, або за її межами (але за 

результатами експериментів, виконаних в Україні). До аналізу взято книги, статті, тези та 

інші публікації,  де описано (з більшою чи меншою повнотою) експерименти з дослідження 

щільності грунту і тісно пов’язаних із цим аспектів. Практично всі публікації, у яких описано 

дослідження щільності грунту в Україні (як основного чи допоміжного фактора) було 

включено і розглянуто.  

Аналізом даних виявлено, що всі дослідження стосовно щільності ґрунту, які до 

того часу виконано в Україні, можна ідентифікувати за трьома основними напрямами [21]: 

(1) щільність будови грунту як критерій його генетичного, екологічного, агрономічного та 

економічного оцінювання; (2) вплив різних способів обробітку грунту, типів знарядь та 

рушіїв машинно-тракторних агрегатів, способів і видів удобрення і меліорації, а також 

культур на щільність будови грунту; (3) характеристика фізичних параметрів грунту з 

метою проектування меліоративних або грунтоохоронних заходів, споруд тощо 

(наприклад, іригаційні чи дренажні мережі).  

Загалом було знайдено, опрацьовано і проаналізовано 188 джерел інформації. 

Всього у базі даних накопичено інформацію з 86 довготривалих польових дослідів (534 

варіанти), 15 короткострокових дослідів (151 варіант) та 51 модельного експерименту (775 

варіантів). Досліди розміщено у всіх природних зонах України на 72 різновидах грунтів (за 

типом і гранулометричним складом). У дослідах вирощували всі основні 

сільськогосподарські культури (20).  

Інформацію до БД збирали й опрацьовували – В.В. Медведєв, Т.Є. Линдіна, 

Т.М. Лактіонова.  

 
4. База даних за методологією «SOTER» (Excel) 

 

БД фізичних характеристик території України (рельєф, клімат, грунтовий покрив, 

водний режим та дренованість грунтів, наявні види деградацій грунтів, тип 

землекористування, тощо, створена у межах роботи у міжнародному проекті  SOVEUR 

(The SOVEUR project (1997-2000) on Mapping of Soil and Terrain Vulnerability in Central and 

Eastern Europe (GCP/RER/007/NET). Результатом стала геореферована база даних 

грунтів і земель для 13 країн у Центральній і Східній Європі [22]. 

Структурною одиницею БД є лист  Excel, де  зібрано відомості про територіальну 

одиницю, формування якої (делініацію, виокремлення на карті ґрунтів масштабу 

1:1500000) виконували, згідно з методологією  SOTER, з урахуванням таких факторів: 

геоморфологія, рельєф, форма поверхні, форма схилів, материнська порода, структура 

грунтового покриву.  

SOTER є унікальною БД, де оперативною одиницею є географічний простір, 

виділений за декількома показниками. Найбільшою просторовою одиницею є  

Територіальна одиниця (TU - Terrain unit), для виділення і характеристики якої 

використовують такі фактори: форма земної поверхні (гіпсометрія, ландшафти); рельєф; 

висота над рівнем моря; геологічні та геоморфологічні особливості території. 

У межах територіальної одиниці виділяють територіальні компоненти (TC – Terrain 

component) за такими факторами: домінантні схили, форма поверхні, особливості 

ландшафтів, геологічні особливості; грунтотворні породи, структура грунтового покриву, 

гранулометричний склад ґрунтів, гідрографічна мережа, водний режим ґрунтів, загальна 

дренованість поверхні; глибина рівня підгрунтових вод; частота та тривалість повеней, 

розливів річок. 

Потім відбирають на території просторової одиниці TU не більше 6 основних 

грунтових компонентів (SC - Soil components), тобто, найбільш розповсюджених ґрунтів.  

Узагальнена інформація про природні фізичні характеристики територій і 

властивості ґрунтів, а також розповсюдженість основних (15) типів грунтових деградацій у 

межах кожної територіальної одиниці (TU) і є суттю БД SOTER.  

Таким чином, структура бази даних SOTER складається з окремих Excel-листів, по 

одному для однієї територіальної одиниці. Характеристика природних умов TU і ТС 

виконується за переліченими вище критеріями з допомогою системи спеціально 

розроблених умовних позначень. Крім того, введено частку (%), яку займає кожний ТС у 

межах TU і також кожний SC у межах  TU. Все, що відомо про розповсюдженість (% площі) 

і ступінь інтенсивності деградацій стосується конкретно кожного  SC. Територію України 
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було поділено на 77 SOTER-одиниць, у тому числі, у зоні Полісся – 10, Лісостепу  і Степу 

– 50, Карпат – 7, Криму – 10.  

Інформацію до БД збирали й опрацьовували – В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова, 

Н.М. Бреус. Робота над проектом SOVEUR і створення БД послугувало каталізатором для  

розвитку й уточнення національної нормативної бази для класифікації й оцінки деградації 

грунтів [23].  

 
5. База даних результатів інноваційних експериментів з обробітку грунту, 

    удобрення рослин та екологічного землеробства («KASSA») (Excel)   

 

БД результатів досліджень інноваційних агротехнологічних прийомів у польових 

дослідах з обробітку, удобрення й екологічного землеробства. БД створено у рамках 

міжнародного проекту «KASSA» (Knowledge Assessment and Sharing on Sustainable 

Agriculture (2004-2006. INTAS), GOCE-CT-2004-505582) [24] метою якого було зібрати з 

усього світу відомості про найефективніші агротехнології для того, щоб поширити 

позитивний досвід господарювання на інші території. Особливої уваги приділяли способу 

обробітку грунту з акцентом на безплужному та нульовому обробітку. 

Проект координувався CIRAD і виконувався у 2004-2006 рр. Консорціум проекту 

включав 28 членів з 18 країн, які були об’єднані у чотири «платформи»: Європа, 

Середземномор’я, Азія та Латинська Америка. Кожна країна представила свій внесок в 

унікальну загальну базу даних, де є посилання на більше ніж 350 публікацій стосовно 

польових експериментів, розвитку сучасних технологій і типів грунтофільних способів 

обробітку в різноманітних екологічних, економічних, соціальних та демографічних умовах 

(http://kassa.cirad.fr). 

До української частини бази даних залучено матеріали, що стосуються польових 

дослідів на території наукових установ в Україні, де досліджувались інноваційні заходи за 

такими класифікаційними напрямами: А – досліди з різних систем мінімального обробітку 

(обробіток на зменшену глибину, зі зменшеною кількістю операцій, нульовий обробіток з 

використанням спеціальних сівалок, пряма сівба з мульчуванням, смуговий 

протиерозійний обробіток тощо); Б – досліди з ґрунтозахисної організації території, у тому 

числі, з добривами й обробітком на фоні такої організації; В – досліди з удобрення, що 

включають нові види добрив, або спрямовані на удосконалення технологій використання 

добрив з метою підвищення окупності, а також досліди із залишенням на полі і наступним 

приорюванням рослинних решток; Г – досліди з екологічного (органічного, 

альтернативного, біологічного тощо) землеробства, а також інформація про досвід такого 

землеробства в окремих господарствах, відділеннях господарств, або на окремих фермах; 

Д – досліди з інтегрованих систем удобрення, захисту рослин і обробітку ґрунту 

(комплексні досліди). 

Основні розділи структури БД «KASSA» включають таку інформацію: 

1. Друковані праці про досліди (назва установи, точні бібліографічні посилання); 

2. Загальна характеристика досліду (мета, терміни проведення, місце проведення 

- область, район, село, координати місцевості, у т.ч. висота над рівнем моря, тип досліду 

(А,Б,В,Г,Д), схема досліду, керівник, відповідальний виконавець, поштова адреса, 

телефон, факс,  e-mail); 

3. Природні умови у місці проведення досліду (природна зона, основні 

характеристики клімату (середньорічна температура, опади, ГТК тощо), найбільш суттєві 

недоліки клімату, назва ґрунту, характерні властивості ґрунту в орному шарі (рН, 

рівноважна щільність будови, польова вологоємність, вміст гумусу, рухомих форм макро- і 

мікроелементів, фізичної глини, піску, мулу), суттєві недоліки ґрунту; 

4. Технологія вирощування культур (перелік культур у сівозміні, сорти, способи 

обробітку (основного, передпосівного і міжрядкового), перелік знарядь, найбільш 

характерні особливості й умови виконання операцій, методи поводження з рослинними 

рештками (видаляються, залишаються у вигляді мульчі, спалюються, приорюються, інше), 

система удобрення, система боротьби з бур’янами (хімічна, механічна, біологічна), 

система захисту рослин (фунгіциди, інсектициди, обробка насіння); 

5. Характеристика здобутих у дослідах результатів: 

5.1 Соціально–економічні наслідки (урожай (окремо за варіантами досліду, 

культурами і узагальнені дані), економічна ефективність на підставі співставлення витрат і 

прибутку, економія праці і ресурсів, якість продукції за стандартами; 

5.2 Грунтово–екологічні наслідки (фізичні властивості ґрунту (характерні зміни 
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структурного складу, щільності будови, водостійкості, інших властивостей, ерозія, кірка 

тощо, динаміка органічної речовини, режиму вологості (водний баланс, водоутримувальна 

здатність ґрунту тощо), хімічні властивості (мінералізація, денітрифікація, міграція азоту за 

межі кореневмісного шару, динаміка Р, К, С, пестицидів, важких металів тощо), біологічні 

властивості (мікро-, мезо- і макрофауна, хребетні тварини, бур’яни); 

6. Висновки і пропозиції дослідників щодо впровадження результатів. 

Таким чином, база даних включає не лише фактичні результати досліджень, але й 

аналіз змін окремих властивостей ґрунту внаслідок застосування у досліді технологічних 

або агротехнічних інновацій.   

До української частини БД залучено опрацьовані результати з 45 польових 

дослідів, з яких 19 в основному спрямовані на вивчення ефективності різних способів 

обробітку грунту, 21 – на розробку систем удобрення, і 5 – на дослідження інновацій в 

органічному землеробстві. Експерименти проводились у попередні 30-40 років, в 

географічному плані охоплюють основні землеробські території і певним чином відобра-

жують полігенетичний характер грунтового покриву й економічних умов в Україні. 

Інформацію збирали й опрацьовували – В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова, Л.Г. Почепцова, 

[25]. 

 

6. Спільна база даних грунтових ресурсів трьох країн (Excel) 

 

БД створено у рамках міжнародного проекту фінансованого з української сторони 

Державним фондом фундаментальних досліджень (Ф43/72) у 2011-2012 рр. як 

національну частину об’єднаної бази профільних грунтових даних Росії, України і Білорусі, 

виконаної з урахуванням методичних напрацювань кожної з країн і дослідницьких зусиль у 

напрямі формування структури єдиної бази даних та уніфікації правил уведення 

інформації [26]. 

Українську частину БД сформовано з атрибутивної частини бази даних 

«Властивості ґрунтів України» шляхом підбору найбільш повно забезпечених 

параметрами профілів найпоширеніших ґрунтів на території України. Для делегування 

необхідних репрезентативних профілів у міжнародну базу даних було розроблено 

спеціальний географічний метод відбору профілів на базі інформації про кількість 

геореферованих профілів найбільш характерних типів ґрунтів із найбільш типовим 

гранулометричним складом у межах верхніх таксонів природно-сільськогосподарського 

районування (зона, провінція й округ) та у межах адміністративних областей [27]. 

Таким чином, з бази даних «Властивості ґрунтів України» вибрано 138 грунтових 

профілів з усіма необхідними атрибутивними характеристиками ґрунтів, які було включено 

у структуру єдиної бази даних. Репрезентативними профілями описано всі групи грунтів з 

легенди до карти ґрунтів масштабу 1:1500000. До єдиної бази даних, таким чином, 

включено інформацію про регіональні особливості структури ґрунтового покриву, типу 

рослинного покриву, рельєфу, ґрунтотвірних порід, клімату тощо.  

Систематизацію даних здійснено за єдиною формою представлення даних з 

обов'язковим переліком атрибутів, необхідних для всебічного опису типу грунту 

незалежно від національних особливостей класифікацій ґрунтів. Для цього розроблено 

спільну уніфіковану систему представлення і кодування даних та уніфіковані 

класифікатори властивостей ґрунтів шляхом узгодження національних концепцій трьох 

країн. У роботі зі створення української частини єдиної БД брали участь Т.М. Лактіонова, 

О.М. Бігун, С.Г. Накісько. 

 

7. Європейська база гідропедологічних даних (EU-HYDI) (Excel) 

 

Українську частину міжнародної БД створено у 2013 р. у межах міжнародного 

проекту European Hydropedological Data Inventory (EU-HYDI), проведеного за ініціативою 

Європейської Комісії (European Commission) і координованого Інститутом екології та 

стійкого розвитку (Institute for Environment and Sustainability) Спільного дослідницького 

центру (Joint Research Centre).  

У проекті було зведено дані з 29 інститутів у 18 країнах Європи [28]. Зібрано 

інформацію стосовно фізичних, хімічних і гідрологічних властивостей європейських 

грунтів. До БД також залучено відомості про географічне розміщення об’єктів, 

класифікацію грунтів і тип землекористування на час відбирання проб.  

EU-HYDI є реляційною базою даних, де 10 таблиць містять різного типу 

68

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/29111
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/29111


ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2018. 87. Лактіонова Т.М. (63-71) 

 

інформацію відносно профілю грунту, горизонтів та зразків. Унікальні ключові поля, що 

ідентифікують кожний профіль і кожний горизонт, забезпечують зв’язок між таблицями.   

 Загалом БД містить інформацію по 18682 зразкам грунту з 6014 профілів. 76 % 

зразків мають дані щодо водоутримувальної здатності грунтів, 34 % мають виміри 

гідравлічної провідності і 19 % - насиченої гідравлічної провідності. Інформація про 

гранулометричний склад є у 89 % зразків, 62 % зразків мають дані щільності будови грунту 

і вмісту органічного вуглецю.  

Українська частина складається з 529 зразків із 95 грунтових профілів [29]. 

Джерелом інформації була БД «Властивості грунтів України». Упорядкування і 

систематизування даних виконано за методологією і структурою бази даних EU-HYDI. У 

роботі зі створення української частини БД EU-HYDI брали участь Т.М. Лактіонова, 

О.М. Бігун, С.Г. Накісько. 

 

8. Інформо-бібліометрична база даних «Бібліометрика ІГА» (Excel) 

 

Інформо-бібліометрична база даних (БД) є зібранням упорядкованої інформації 

про публікаційну діяльність, яка є головною ознакою наукової продуктивності 

співробітників і аспірантів ННЦ ІГА. 

БД є сучасним засобом бібліометричного моніторингу – накопичення і система-

тизування бібліометричної інформації з метою використання її для оцінювання 

публікаційної активності як окремих учених, так і наукових підрозділів (лабораторій або 

відділів) Інституту.  

Інформо-бібліометрична база даних також має бути автономним складовим 

блоком Грунтової інформаційної системи, створюваної в Інституті для забезпечення 

діяльності Грунтово-інформаційного центру. В межах цієї функції БД буде джерелом 

багатогранної інформації про грунти і стан розвитку наукових і практичних проблем і 

досягнень ґрунтознавства в Україні, висвітленої у публікаціях співробітників ННЦ ІГА. 

До бібліометричних даних, включених до бази даних, належить така інформація: 

назва публікації, перелік авторів, мова публікації,  країна і місце видання, дата, кількість 

сторінок. Крім того, об’єктивно експертно визначається тип видання, де розміщено 

публікацію і приналежність публікації до певної тематики. Кожному автору, який є 

співробітником ННЦ ІГА, присвоєно спеціальний ідентифікаційний код. Для внесення 

даних у формат таблиці бази даних (первинні дані збираються у таблицях Excel) 

використано цифрові коди з державних стандартів стосовно видавничої справи. 

Структура БД «Бібліометрика ІГА» складається з двох електронних таблиць: 1 – 

«Публікації». Перелік, бібліометрична та інформометрична характеристика всіх видів 

публікацій співробітників Інституту у внутрішніх і зовнішніх, в т.ч. зарубіжних, виданнях; 2 – 

«Автори». Характеристика публікаційної активності та цитованості публікацій 

співробітників Інституту в т.ч. за показниками (індексами) зовнішніх баз бібліометричних та 

наукометричних даних.  

Такий набір показників дозволяє визначати як динаміку, інтенсивність і географію 

публікаційної діяльності кожного з авторів і наукових підрозділів, так і спрямованість 

наукової тематики, послідовність розвитку теми тощо.  

Загальна кількість внесених об’єктів (опубліковані роботи за період від 1961 до 

2017 р.) становить  3971.  БД може бути використана для бібліометричного оцінювання 

авторів за такими показниками: загальна кількість наукових публікацій; кількість публікацій 

у розрахунку на один рік наукового віку - коефіцієнт загальної публікаційної активності 

(розраховується від року першої публікації); кількість індивідуальних (одноосібних)  

публікацій (індивідуальна публікаційна активність); коефіцієнт загального лідерства у 

наукових публікаціях (розраховується як частка публікацій, у яких науковець є першим 

автором, у загальній кількості публікацій за його участю) та багато інших. 

Автором структури бази даних є Т.М. Лактіонова, джерелами інформації 

послугували бібліографічні покажчики, укладені співробітниками наукової бібліотеки 

Інституту - Т.І. Кисіль, Н.М. Новосад і О.В. Шедиковою, а також списки публікацій, отримані 

від наукових підрозділів Інституту. В упорядкуванні інформації взяла участь 

Н.А. Гаврилова. 
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9. Заключення 

 

Всі перелічені бази даних, створені, впродовж декількох десятиліть  

співробітниками лабораторії Геоекофізики грунтів, можуть бути використані у побудові 

єдиної національної бази грунтових даних і бути включені у загальну структуру Грунтової 

інформаційної системи України, розробку якої наразі розпочато у межах науково-технічної 

програми НААН. Так само  і набутий досвід створення баз даних буде корисним для 

майбутньої великої роботи. 
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The purpose of the review article is to highlight the peculiarities of the development of the direction for creating sets and 

bases of data for solving scientific tasks of the Laboratory. In a chronological sequence, there is a description of 7 

databases created by the Laboratory staff and the results of application of the accumulated information are briefly 

shown. The history of the origin and development of informational subjects began with the first attempt to accumulate in 

the reference-book the results of their own expeditionary research regarding the hydrophysical properties of soils. The 

continuation was the creation of a modern complex soil profile database for geo-positioned data and the participation of 

the Laboratory in large international databases in creative collaboration with international teams of scientists. 

The methodology for creating databases in the laboratory has always been based on the principle of preserving all 

available information relating to field surveys and soil cover studies in Ukraine. There were collected both direct soil 

parameters and related physical data characterizing the special features of formation and explain the variability of soil 

properties. The dominant methodological approaches are to provide multifunctionality and associativity of databases. 

This principle has allowed widely use of data sets in research and targeted developments in a large thematic circle, as 

well as the delegation of data sets to international geographic information systems. In order to process the accumulated 

data, there were gradually developed special methodological approaches and algorithms for cartographic and analytical 

assessment of the state and quality of soils and prediction of their changes using pedotransfer rules. It was developed 

own theory of soil-technological regionalization of arable land of Ukraine, illustrated by a set of cartographic materials. 

By elaboration of a large number of soil physical parameters, an algorithm for determining of soil physical quality as an 

integral part of an objective assessment of soil is created. 

All databases created by the Laboratory are considered as contributing to the currently developed Soil Information 

System of Ukraine, which should be the methodological basis for the future activities of the Ukrainian Soil Information 

Center.  

 

Keywords: soil; database; information; quality; profile; properties; bibliometric database. 
 

71

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC81129
http://dx.doi.org/10.2788/5936


ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2018. 87. Лях Т.Г. (72-76) 

 

УДК 631.452:632.125  
 

Современное состояние и проблемы сохранения плодородия 
почвенных ресурсов Молдовы 
 

Т.Г. Лях* 
 
Институт почвоведения, агрохимии и охраны почв им. Н.А. Димо, Кишинэу, Молдова  
 

ИНФОРМАЦИЯ  АННОТАЦИЯ 

 
Получена 26.04.2018 
Получена после доработки 
09.06.2018 
Подписана в печать 
06.08.2018 
Доступна онлайн 01.10.2018 
 

 

В обзорной статье представлены фактические исторические данные 
касающиеся трансформации структуры земельного фонда и качества почв в 
результате проведения различного типа аграрных реформ в Республике 
Молдова начиная с 1812 года. Детально охарактеризованы основные аспекты и 
последствия последней аграрной реформы 1991-1996 гг. Представлены 
фактические данные, демонстрирующие изменения в использовании земельных 
ресурсов, являющиеся аргументом того, что Земельная реформа в Молдове в 
результате неправильной (запутанной) стратегии не создала условий для 
повышения плодородия почв, устойчивого землепользования, увеличения с.-х. 
производства и, следовательно, оказала негативное влияние на экономику 
страны вследствие массовой деградации почвенных и экологических ресурсов. 
Перечислены основные негативные изменения качества почв, их питательного 
режима, физических и биологических характеристик. Обобщены оценки 
действующих государственных программ, проводимых мероприятий и 
необходимых в дальнейшем усилий по предупреждению и борьбе с деградацией 
земель в Молдове и решению проблемы повышения плодородия почв. 
Акцентировано внимание на необходимости разработки специальных зональных 
и районных программ по сохранению и рациональному использованию 
имеющегося плодородия почв, что должно сопровождаться серьезной 
политической поддержкой и надлежащим финансированием. 
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1. Введение 
 
Важнейшим видом природных ресурсов Республики Молдова являются 

земельные ресурсы. Деятельность агропромышленного комплекса, доля которого во 
внутреннем валовом продукте составляет 12 %, основывается на эксплуатации 
земельных (почвенных) ресурсов. Согласно ситуации, на 01.01.2018 года национальный 
земельный фонд составляет 3384,7 тыс. га. Площадь с.-х. угодий - 2496,6 тыс. га или 
73,8 % общей площади земельного фонда [1], в том числе пахотные земли - 1832,4 тыс. 
га, многолетние плантации - 290,1 тыс. га, сенокосы и пастбища - 342,3 тыс. га (Таб. 1).  
 

Таблица 1 
Динамика структуры земельного фонда в 1812 - 2017 гг. 

 

 
Год 

 
 

Всего Пашня 
Многолетние 
насаждения 

Пастбища Леса Другие земли 

тыс. 
га 

% 
тыс. 

га 
% 

тыс. 
га 

% 
тыс. 

га 
% 

тыс. 
га 

% 
тыс. 

га 
% 

1812 4511 100 516 11,4 46 1,0 2200 48,8 547 12,1 1202 26,7 

1853 3600 100 1210 33,6 75 2,1 1947 54,1 276 7,7 91 2,5 

1900 3499 100 2320 67,3 109 3,1 597 17,3 211 6,1 213 6,2 

1950 3297 100 2124 64,4 177 5,4 542 16,5 231 7,0 222 6,7 

1980 3376 100 1813 53,7 352 10,5 376 11,1 382 11,3 453 13,4 

2008 3385 100 1822 53,8 303 9,0 360 10,6 453 13,5 444 13,1 

2012 3385 100 1811 53,5 299 9,8 350 10,3 463 13,7 462 12,7 

2017 3385 100 1832 54,1 290 8,6 342 10,1 466 13,8 455 13,4 

>200 
лет 

-1126 0 +1316 +42,7 + 244 +7,6 -1858 - 38,7 -81 +1,6 -747 13,3 

 

2. Исторические аспекты  
 
В историческом плане в структуре земельного фонда Молдовы произошли 

значительные изменения в процессе аграрных реформ. Реформа - это понятие, 
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используемое для выражения изменений, политических, социальных и экономических 
преобразований, которые в последнее время происходят во всем мире. В своей 
эволюции сельское хозяйство Молдовы находилось под влиянием нескольких аграрных 
реформ, которые изменили структуру земельного фонда и земельных отношений [2]. 

Аграрная реформа 1846-1864 гг. превратила "свободного фермера" того времени 
в землевладельца, которому выдавали от 8 до 13,5 "десятин" земли. Реформа сохранила 
общее владение крестьянами - "община", как удобной организацией, для проведения 
расследований со стороны правительства и полиции. Согласно архивным данным, доля 
пахотных земель и многолетних насаждений увеличилась с 11,4 % в 1812 г. до 33,6 % в 
1853 г., т.е. увеличилась в 3 раза (таб. 1). В 1875 году, согласно данным, было 
обработано только 38 % с.-х. угодий, остальное предназначалось для выращивания 
крупного рогатого скота. Наибольший уровень использования пахотных земель и 
многолетних плантаций на территории Молдовы был достигнут в 1900 г. (70,4 % от общей 
площади). В результате экстремального расширения пахотных земель в течение 50 лет 
(1850 - 1900) было уничтожено около 100 тыс. га лесов и распахано около 1,5 млн га 
пастбищ и лугов. Это привело к интенсивному усилению эрозии почвы и деградации всех 
компонентов окружающей среды [3, 4]. 

Аграрная реформа 1917-1924 гг. способствовала распределению земли всем 
крестьянам, создавая ассигнования для многих слабых экономических звеньев, и 
способствовала расширению площадей с.-х. культур, на которых требовался ручной труд.  

Аграрная реформа 1945-1950 гг. В сельском хозяйстве Молдовы начали 
реализовывать советскую модель приватизации и коллективизации, экспроприируя 
крестьянские семьи и конфискуя землю, с.-х. инвентарь и все что имелось в крестьянских 
хозяйствах. К 1950 г. государственные и коллективные хозяйства обрабатывали 1661 тыс. 
га, что составляло около 89 % посевной площади. Частная собственность значительно 
сузилась. Эта система продержалась до тех пор, пока тоталитарный режим не рухнул [2, 3].  

Аграрная реформа 1991-1996 гг. была начата как система, которая включает в 
себя демонополизацию собственности, в том числе, переустройство сельско-
хозяйственных угодий, реорганизацию с.-х. холдингов (хозяйств), упразднение системы 
командной экономики, значительное сокращение произвольного интервенционизма 
государственных органов по отношению к деятельности хозяйств и т.д. Земельная 
реформа 90-х годов в Молдове в результате неправильной (запутанной) стратегии не 
создала условий для повышения плодородия почв, устойчивого землепользования, 
расширения с.-х. производства и потому оказала негативное влияние на экономику 
страны вследствие массовой деградации почвенных и экологических ресурсов (Таб. 2). 
Вместе с тем, преобразования, вызванные реформой, привели к существенному 
увеличению общего количества землевладельцев от 9 818 в 1989 г. до 2 407766 в 2017 г. 
 
Таблица 2. 
Сравнение особенностей использования земельных ресурсов Молдовы до реализации аграрной 
реформы и в настоящее время 
 

Категория земли, угодья 
(Всего 3385 тыс.га) 

1989 г. 2017 г. Разница 

площадь 

тыс. га % тыс. га % тыс. га  

Пашня 1819.7 53,8 1832,4 54,1 +12,7 

Залежь - - 31,8 0,9 +31,8 

Многолетние насаждения  410,4 12,1 290,1 8,6 -120,3 

     в том числе:      сады 190,7 5,6 132,5 3,9 -58,2 

                                 виноградники 182,1 5,4 135,8 4,0 - 46,3 

                                другие насаждения 37,6 1,1 16,8 0,5 - 20,8 

Сенокосы 3,7 0,1 2,1 0,1 - 1,6 

Пастбища 345,1 10,2 340,2 10,1 - 4,9 

Всего с.-х. угодий 2578,9 76,2 2496,6 73,8 - 82,3 

Земли в стадии мелиорации 6,1 0,2 2,6 0,1 - 3,5 

Лесные насаждения,  415,7 12,3 466,3 13,7 +50,6 

    в том числе   лесополосы 31,0 0,9 30,7 0,9 - 0,3 

Болота 17,0 0,5 18,8 0,6 +1,8 

Воды 72,6 2,1 96,1 2,8 + 23,5 

Дороги, улицы, строительство 210,1 6,2 239,9 7,1 + 29,8 

Другие непродуктивные земли  75,6 2,2 83,2 2,5 + 7,6 

     в том числе:      оползни 33,2 1,0 24,0 0,7 - 9,2 

                                 овраги 12,4 0,4 12,1 0,4 - 0,3 
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3. Современное состояние почвенного покрова  
 
Состояние почв является неудовлетворительным приблизительно на 60 % 

площадей. В Молдове, как и в других странах, доля пахотных земель на душу населения 
уменьшается. По последним данным эта площадь составляет 0,407 га [5]. Ежегодные 
потери экономики страны от процессов деградации почв огромны. Главный вид 
деятельности, вызывающий негативные изменения в состоянии почвенного покрова – 
сельское хозяйство. Интенсивное освоение земель и пахота вдоль склона активизируют 
водно-эрозионные процессы. Орошение часто вызывает вторичное засоление почв. 
Недостаточное внесение органических удобрений, не компенсирующее потери 
органических веществ, приводит к дегумификации, а нерациональное использование 
пестицидов – к загрязнению почв. Избыточное внесение минеральных (азотных) 
удобрений вызывает их подкисление, а бессистемный выпас скота – приводит к 
уничтожению растительного покрова, активизации водной и ветровой эрозии, 
загрязнению почв и водоемов навозом [6, 7]. 

Почвы в Молдове представлены плодородными черноземами и продуктивными 
сельскохозяйственными угодьями. Почти каждый второй гектар земли имеет среднее 
качество, 700 тыс. га (27 % с.-х. земель) имеют хорошее качество. Тем не менее, бонитет 
почвы снизился на 7 баллов в течение 30 лет в результате её интенсивного 
использования в сельском хозяйстве и изменения климата. Почвы, затронутые 
различными процессами деградации, занимают более 1,9 млн га [8, 9]. 

 
4. Агрохимическая характеристика почв  
 
Современное гумусовое состояние пахотных почв Молдовы обусловлено 

длительностью периода их использования. Исследованиями, проведенными в Молдове 
около 140 лет назад В.В. Докучаевым, показано, что черноземы содержали 5-6 % гумуса. 
В последующие годы естественное плодородие почв Молдовы постоянно снижалось, что 
привело к содержанию 3,1 % гумуса в среднем в верхнем слое пахотных почв. Ритмы 
этих процессов были различны в зависимости от характера использования с.-х. земель. 
Среднее значение потерь почвенного органического вещества составляет 0,5 т/га в год 
[10, 11]. Современный период весьма важный и может быть назван критическим, имея в 
виду гумусовое состояние почв. Если деградация естественного плодородия не будет 
остановлена адекватными мерами, уровень содержания гумуса достигнет значений, 
близких к 2 %, что соответствует нижнему порогу для черноземов. Стабилизация гумуса 
на этом уровне будет лимитировать урожаи зерновых на 1,5-2,0 т/га. Регенерацию 
плодородия, начиная с критического уровня, будет очень трудно реализовать, 
потребуются затраты и усилия значительно большие и более продолжительное время [9].   

Состояние питательных режимов почв. В почвенно-климатических условиях 
Молдовы оптимальным режимом питания считается тот, который обеспечивает 
получение урожая, определяемого обеспеченностью растений водой. В условиях 
отрицательного баланса гумуса последействие азотных удобрений прекратилось через 
несколько лет. В настоящее время азотный питательный режим почв почти полностью 
определяется содержанием гумуса. Почвы обеспечивают с.-х. культуры азотом во всех 
зонах республики в пределах 70-90 кг/га в год. Этот уровень составляет всего 60 % от 
потребности для получения оптимальных урожаев. Этому уровню соответствует всего 
2 % пахотных земель [8].  

Фосфорный режим. В почвах Молдовы доступный растениям фосфор, как и 
минеральный азот, находится в первом минимуме. Поскольку в течение 30-летнего 
периода содержание гумуса практически не изменилось, можно предположить, что 
иммобилизация фосфора была обусловлена постепенным образованием нерастворимых 
соединений, мало доступных растениям. Резкое снижение с 1992 года внесения азотных 
удобрений не позволило использовать запас накопленного фосфора, который был 
подвержен процессу химической деградации. Следовательно, запасы фосфора в 
удобренных почвах сократились до уровня, характерного для неудобренных почв. 

Калийный режим. Калийное состояние предопределено минералогическим 
составом почв. Прогноз показывает, что до 2025 года калийный режим почв Молдовы на 
90 % площади не будет ограничивать получение высоких урожаев большинства культур. 
Для требовательных культур дефицит может быть компенсирован растительными 
остатками и умеренными дозами органических удобрений. В последние десятилетия в 
почвах установился отрицательный баланс всех питательных элементов: азота в 
пределах 20-35 кг/га, фосфора – 25-40 кг/га, калия – 340-355 кг/га [8, 9].  
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5. Физическое и биологическое состояние почв  
 
Ухудшение физических свойств и режимов пахотных почв обусловлено 

деградацией структуры и вторичным уплотнением. Для минимизации этих процессов 
необходимо внедрить севообороты с участием многолетних трав 20-30 %, вносить 
органические удобрения, оптимизировать системы обработки почв. Местные ресурсы 
органического вещества и питательных элементов, необходимых для питания растений и 
восстановления плодородия почв, состоят из растительных остатков, оставшихся на поле 
после уборки урожая, органических удобрений животноводческого сектора, различных 
органогенных отходов предприятий перерабатывающей промышленности, с.-х. сырья, 
городского хозяйства. 

Современное биологическое состояние почв определяется их  таксономической 
принадлежностью, продолжительностью использования в с.-х., последействием 
применяемых интенсивных технологий в период 1970-1990 гг., усилившимся 
антропогенным воздействием на почву и её биоту в последующий период как следствие 
значительного дефицита удобрений, нарушения структуры севооборотов, ухудшения 
физических и химических свойств и др. Количество и разнообразие беспозвоночных и 
микроорганизмов, а также уровень энзиматической активности почв снижаются в 
соответствии с уменьшением энергетического потенциала почв. Длительное с.-х. 
использование почв обусловило изменение в функционировании комплекса биоты. 
Изменения в её составе сохраняются длительное время и по некоторым показателям 
имеют необратимый характер [8, 9]. 

 
6. Проблемы сохранения плодородия почвенных ресурсов 
 
Деградация земель является наиболее важной экологической проблемой для 

Молдовы. Проблема эрозии почв стоит особенно остро, с каждым годом площади 
эродированных почв возрастают: с 28 % в 1965 г. до 40 % в 2015. Проблемы засоления, 
уплотнения, заболачивания, загрязнения почв, дегумификации и потери их 
продуктивности также обостряются [10].  

Проблема деградации является серьезной, поскольку производительность с.-х. 
земель снижается именно тогда, когда происходят социально-экономические перемены. 
До 1990 г. основной причиной широкого развития процессов деградации почв Молдовы 
была чрезмерная интенсификация с.-х. производства, нарушение экологического 
равновесия в ландшафтах. После 1990 г. существенное влияние на почвенные ресурсы и 
систему сельского хозяйства имели следующие события: принятие нового Земельного 
кодекса, осуществление земельной реформы и приватизация земель. Земельная 
реформа коренным образом изменила структуру землевладения и землепользования. 
Однако эти и другие земельные преобразования не создали условий для охраны, 
мелиорации и рационального использования почв, повышения их плодородия и роста 
объемов с.-х. продукции [8, 9].  

Масштаб настоящего кризиса в с.-х. производстве и его взаимодействие с 
макроэкономическими процессами требуют применения интегрированного подхода при 
охране и рациональном использовании почв. Устойчивое социально-экономическое 
развитие возможно только при поддержании длительное время производительной 
способности почв, используемых в сельском и лесном хозяйстве, путем предупреждения 
и борьбы с процессами их деградации.  

Усилия по борьбе с деградацией земель в Молдове, пока имели лишь 
ограниченный успех. Таким примером, является "Программа сохранения и повышения 
плодородия почв на 2011-2020" (Постановление Правительство № 626 от 20.08.2011) и 
Планы мероприятий по внедрению программы на 2011-2013, 2014-2016, 2017-2020 
периоды. Программой предусмотрено следующее: создание и усовершенствование 
научно-технической базы для обеспечения выполнения работ по мелиорации земель и её 
постоянное обновление; создание информационной системы качества почв и постоянное 
обновление базы данных; предотвращение развития активных форм деградации 
почвенного покрова на площади 877 тыс. га эродированных земель; внедрение методов 
сохранения и повышения плодородия почв на пахотной площади 1,7 млн га - до конца 2020 г. 

Для полного выполнения всех задач, поставленных в программе, необходимы 
тактические усилия: обучать персонал на местах и землепользователей местным и 
современным методам сохранения и восстановления земель, а также создавать учебные 
заведения для с.-х. консультантов и землепользователей, для подготовки специалистов; 
расширять и укреплять национальный исследовательский потенциал в целях выявления 
и применения эффективной практики сохранения и восстановления земель, отвечающей 
существующим социально-экономическим и физическим условиям землепользования. 
Необходимо также координировать все меры, стратегии и программы по сохранению и 
восстановлению земель с национальными программами развития сельского хозяйства, 
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национальными экологическими программами и планами действий страны в области 
изменения климата и опустынивания и другими [4, 10]. 

В ближайшее время необходимо предусмотреть зональные и районные 
программы по сохранению и рациональному использованию имеющегося плодородия 
почв и в рамках этих документов запланировать и выполнить следующее: 

- провести полную инвентаризацию имеющихся угодий - пашни, многолетних 
насаждений, пастбищ и залежных (необработанных) участков и разработать научно-
обоснованные рекомендации по их дальнейшему рациональному использованию; 

- осуществить почвенное картографирование, а также агрохимическое, агро-
экологическое и агромелиоративное обследование всех сельскохозяйственных угодий; 

- для всех хозяйств, независимо от форм собственности, разработать проекты 
рационального использования имеющихся земельных ресурсов и провести 
внутрихозяйственную организацию территорий с учетом ландшафтных, природно-
экономических особенностей и долевой собственности граждан;  

- спроектировать современные севообороты, системы обработки почвы, защиты 
растений, применения удобрений, восстановления почвенного плодородия и другие 
организационно-хозяйственные мероприятия, обеспечивающие устойчивое производство 
в условиях ограниченного использования материальных ресурсов [1, 9, 10]. 

 Хорошо спланированные долгосрочные национальные и региональные 
программы по сохранению и восстановлению земель, должны сопровождаться серьезной 
политической поддержкой и надлежащим финансированием, и тогда успех гарантирован.  
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В обзорной статье кратко охарактеризованы основные особенности 
современного сельского хозяйства Эстонии после приобретения ею 
независимости и вступления в Евросоюз. Обработка почвы затруднена 
вследствие высокой каменистости пахотных земель и, тем не менее, вспашка 
является приоритетным способом основной обработки. Нулевая обработка, 
несмотря на благоприятную обеспеченность растений влагой, не находит в 
стране должного распространения из-за необходимости усиленного 
использования гербицидов. Показан опыт сотрудничества фермеров Эстонии с 
различными западными фирмами, производящими минеральные удобрения, 
которые обеспечивают фермеров не только комплексными эффективными 
удобрениями, но и рекомендациями относительно их правильного применения. 
Набор культур и посевные площади определяются общим курсом развития 
сельского хозяйства страны, ключевым направлением которого является 
молочное скотоводство. Динамично расширяется площадь под сенокосами и 
пастбищами. Стремление к получению максимально чистой продукции 
определяет широкое распространение в последнее время органического 
земледелия. Показано, что земля в Эстонии является объектом купли и продажи 
и в этом процессе может участвовать любой человек, проживающий на 
территории ЕС. 
Показаны основные принципы субсидирования фермеров, без которого, как 
считает автор статьи, страна, являющаяся молодым членом ЕС не сможет 
сравняться по уровню агротехнологий и сельского хозяйства в целом с 
остальными, уже развитыми членами ЕС. 
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1. Краткие сведения об эстонском сельском хозяйстве 
 
Уже с древних времен основной сферой деятельности эстов или эстонцев было 

сельское хозяйство. В настоящее время в сельском хозяйстве страны занято лишь менее 
3 % трудового населения. В то же время продукция сельского хозяйства составляет 
немного более 3 % от всей производимой в Эстонии продукции и 1,4 % от ВВП. В 
результате самовосстановления Эстонии и соответствующих экономических реформ, в 
том числе и реформы собственности, исчезли в естественном порядке колхозы и совхозы 
и были восстановлены, в результате земельной реформы, хуторские хозяйства и частные 
сельхозпредприятия. Переходный период для сельского хозяйства Эстонии был весьма 
сложным. Пришлось включиться в безжалостную конкуренцию с дешевой импортной 
продукцией. В начальный период независимой Эстонии вплоть до конца 90-х пропала 
возможность экспортировать продовольственные товары в Россию. Вступление 
в Евросоюз (01.05.2004) позволило разрешить создавшуюся кризисную ситуацию. Все это 
положительно повлияло и на эстонское сельское хозяйство. Появилась широкая 
возможность продавать продукты питания в другие государства Европы, так как исчезли 
таможенные ограничения на ввоз сельхозпродукции в страны Евросоюза (ЕС). Кроме того, 
эстонские частные сельскохозяйственные предприятия стали получать различные 
субсидии ЕС. 

 
2. Выращиваемые культуры и приоритетный способ основной обработки 
 
Если в общих чертах сравнить почвенно-климатические условия Эстонии с 

Полесьем Украины, то они в какой-то степени похожи между собой. Единственное, что 
отличает Эстонию, это большая пестрота почв даже в пределах одного и того же поля. 
Также отличительной чертой является повышенная каменистость полей, особенно 
проявляющаяся в северной части Эстонии, где диаметр камней более 5 cм, а их 
количество в слое почвы 30 см составляет 50–100 m3 га–1. В то же время, в центральной 
части ‒ 20–50 m3 га–1 а на юге Эстонии ‒ 5–20 m3 га–1 В таких условиях без 
соответствующих предохранительных устройств на плугах и на других 
почвообрабатывающих орудиях обработать почву было бы невозможно. 
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Что касается почвообработки, то основным видом является все-таки вспашка. Это 
вполне логично, так как Эстония находится в гумидной зоне, где осадки преобладают над 
испарением и где созданы идеальные условия для обильного произрастания сорняков. В 
последние годы были проведены многочисленные полевые эксперименты и 
соответствующие комплексные исследования, касающиеся прямого посева в стерню 
(нулевая обработка или 0-способ), и выяснилось, что широкого распространения 0-способ 
обработки не получил в основном из-за того, что для борьбы с сорняками пришлось 
чрезвычайно интенсивно использовать гербициды. 

С учетом почвенно-климатических условий, в Эстонии возможно выращивать 
лишь те культуры, которые присущи для Прибалтики, в сельском хозяйстве которой 
главное место занимает молочное скотоводство, и в экспорте продуктов питания 
различные виды молочной продукции имеют наибольшую долю. Следовательно, главным 
являются корма и на полях в основном выращиваются зерновые культуры, травы, 
картофель и овощи (Табл. 1.). В Эстонии также разводят свиней, птиц и мясные породы 
крупного рогатого скота. Показатели производительности сельского хозяйства Эстонии, к 
сожалению, уступают показателям многих стран, имеющих более благоприятный климат, 
однако, эстонская продукция значительно чище по химическому составу. При этом все 
больше внимания уделяется развитию органического земледелия (organic farming). 

Общая посевная площадь в течении 10-летнего периода (2008-2017 гг.) 
колебалась в пределах 566,6-672,9 тыс. га. За такой же период средняя урожайность 
зерновых колебалась в пределах 2464-4382 кг/га, а картофеля ‒ 15920-20138 кг/га. 

Что касается сенокосов, то их насчитывается 27 тыс. га. Если сюда прибавить еще 
и осваиваемые угодья (около 3 тыс. га) и планы с учетом эстонских перспектив, то к 2020 
году должно быть уже 45 тыс. га под сенокосами, где регулярно проводится косьба. 
Свежескошенная трава в Эстонии содержит метаболизированной энергии 10-11 Мдж/кг. 
Также большой потенциал представляют морские прибрежные пастбища, так называемые, 
альвары, которых насчитывается около 8 тыс. га. В настоящее время идет интенсивное их 
освоение, где выпасаются в основном волы шотландской породы. 
 
Таблица 1  
Динамика посевных площадей и урожаев культур в Эстонии 

 
Группы 

выращивае-
мых 

культур 

Основные 
культуры 

Посевная площадь, тыс. га Валовой сбор, тыс. т/га 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Зерновые 
ячмень, овес, рожь, 
пшеница, тритикале, 

гречиха 
333 350 351 331 1222 1535 934 1167 

Кормовые 
кукуруза, капуста, 
брюква, турнепс, 

картофель 
166 151 182 0,1 3261 2174 1 882 2440 

Картофель 
в основном в целях 

семеноводства 
6 6 6 5 117 117 90 93 

Технические 
рапс, лен, бобы, 

конопля 
81 73 75 86 146 131 135 155 

 

Как видно из таблицы 1, по валовому сбору урожая в годичных результатах 
имеются довольно-таки большие отклонения, недаром в Эстонии принято говорить, что 
«года не братья». 

 
3. Уровень применения органических и минеральных удобрений 
 
В конце советского периода количество вносимых на поле навоза и нитратов было 

настолько велико (110 кг/га действующего вещества), что появилась серьезная опасность 
загрязнения грунтовых вод (содержание нитратного иона более 45 мг/л). После 
самовосстановления Эстонии из-за нехватки денежных средств ситуация с химическим 
составом грунтовых вод постепенно пришла к норме. По мере того, как фермеры Эстонии 
стали наращивать темпы по увеличению урожайности, использование органических и 
минеральных удобрений стало в сельскохозяйственном производстве обычным делом. 
При этом уместно заметить, что для растения нет разницы, внесены ли органические или 
минеральные удобрения. 
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В настоящее время нитраты при получении больших урожаев даже используются 
в Эстонии в меньших количествах, так как качество и эффективность импортируемых 
комплексных удобрений намного выше. Импортируемые удобрения значительно чище и 
период их действия намного длиннее. Немаловажным является и тот факт, что растения 
усваивают нитраты из органических удобрений в пределах лишь 20-25 %, в то время как 
из минеральных – 25-90 %. 

Так как в Эстонии повсеместно соответствующие технологические колеи 
проложены уже с весны или с осени при посеве яровых или озимых, то внесение 
минеральных удобрений проводится в жидком виде и соответствующая техника движется 
по технологическим колеям. В Эстонии уже разработаны различные рекомендации 
наиболее известных фирм (YARA, Baltic Agro, Scandagra Eesti, Oilseeds Trade и др.). На их 
домашних сайтах можно получить ответы на вопросы, под какие виды растений, на каких 
почвах, при какой фазе развития растения, при каких дозах и какими техническими 
средствами следует выполнять работы по внесению в жидком виде минеральных 
удобрений. В фермерских хозяйствах с малыми посевными площадями проводится 
внесение удобрений разбросными туковыми сеялками. Для них тоже разработаны 
различные рекомендации. Крупные передовые фермерские хозяйства используют 
комплексную технологию – как туковыми сеялками, так и опрыскивателями. 

Фермерские хозяйства заключают договора с представителями фирм в основном 
уже в конце предыдущего и в начале текущего года и после того, как удобрения будут 
доставлены в Эстонию морским и железнодорожным транспортом, фирмы сразу же 
начинают организовывать развоз соответствующих удобрений. Естественно, весь этот 
процесс происходит в условиях конкуренции между фирмами. Здесь как для фермера, так 
и для фирмы в системе: «логистика-склад-поставка» имеются определенные риски, 
заключающиеся в том, что фермеры, из-за нехватки денежных средств, заключают 
зачастую договора слишком поздно и поэтому фирмы не успевают к началу сева 
поставлять удобрения. Если закупочная цена 1 т удобрения в среднем в 2014-2017 гг. 
составляла 300 $, то фермерские хозяйства должны рассчитывать на реальные расходы 
в пределах 217-277 EUR/т в зависимости от многих трудно прогнозируемых факторов. В 
сущности, рынок удобрений в Эстонии разделен между фирмами: Baltic Agro – 40 %, 
Oilseeds Trade – 20-25 %, YARA – 15-25 % и Scandagra Eesti – 15-20 %. 

 
4. Уровень надоев молока 
 
Если очень кратко охарактеризовать молочное скотоводство Эстонии, то здесь 

можно заметить с учетом интервалов времени 50 лет ощутимый прогресс. Если в 1925 
году количество молочных коров насчитывалось 361 тыс. голов, а годовой надой молока 
на одну корову составлял 1 680 кг, то через 50 лет (1975) эти показатели имели значения, 
соответственно – 330 тыс. голов и 3490 кг, а через еще следующие 40 лет (2015) эти 
показатели составляли соответственно 90 500 тыс. голов и 8442 кг. 
 

Таблица 2 
Динамика надоев молока в Эстонии 
 

Показатель 
Годовой надой на одну корову, кг Общий годовой надой, тыс. т 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Надой молока 8233 8442 8833 8990 805 783 781 776 

 
Несмотря на то, что в 2017 году годовой надой молока с одной коровы имел явный 

рост, в то же время в общем годовом надое получился некоторый спад. Это связано с тем, 
что из-за чрезвычайно низких цен на молоко часть фермерских хозяйств не смогли свести 
концы с концами, и были вынуждены ликвидировать часть своего молочного стада (86 тыс. 
голов в 2017 г. против 88 тыс. голов в 2016 г.). К счастью, к концу 2017 года цены на 
молочные продукты снова повысились, следовательно, имеются все реальные 
предпосылки, что в молочном секторе данное негативное положение урегулируется в 
скором будущем и ситуация не только нормализуется, но примет ощутимый прогресс. 

 
5. Формы собственности на землю 
 
После окончательного установления Советской власти в Эстонии, осенью 1944 

года, было национализировано земель площадью 927 тыс. га и, в том числе, 242 тыс. га 
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пашни. Весь этот земельный фонд, за исключением госземель, перешел позже во 
владение совхозов и колхозов. После самовосстановления Эстонии по ходу земельной 
реформы все земельные площади, которые были отобраны Советской властью, были 
возвращены в собственность прежних хозяев или их наследников, или им была 
оформлена соответствующая компенсация. В итоге возникли три вида земельной 
собственности: государственная (32 %), муниципальная (1 %) и частная (58 %), на основе 
которых был создан соответствующий реестр. Остальная часть (8 % земель) 
представляла собой земли, которые еще не были внесены в реестр. При этом следует 
указать, что земля в Эстонии является объектом купли и продажи и в этом процессе 
может участвовать любой состоятельный и честный человек, проживающий на 
территории ЕС. 

В ходе земельной реформы возник ряд проблем, связанных с тем, что свободно 
используемые ранее дороги оказались включенными в состав земель, возвращаемых в 
собственность субъектов, которые начали рьяно использовать свое неукоснительное 
право и закрыли возможность своим соседям добраться до своих рядом расположенных 
владений. В итоге это вылилось в большое количество сложных и долговременных 
судебных разбирательств. Также много проблем возникло с долевой собственностью и с 
собственностью тех людей, которые обосновались жить в городе, но, имея ряд земель в 
сельской местности, не знали, что можно предпринять с этим неожиданно возникшим 
богатством (стоимость 1 га обрабатываемой земли в 2016 г., по данным Департамента 
земель Эстонии, была равна 2700 евро). 

 
6. Субсидии для фермеров 
 
Схема субсидий для Эстонии, полученных из Евросоюза (ЕС), чрезвычайно ясна. 

Вносишь в год до 2020 года 200 млн евро, а взамен получишь в виде субсидий – 840 млн 
евро. Что будет происходить после 2020 года, это уже сейчас является основной темой 
горячих дискуссий. Факт остается фактом, ‒ после 2020 года нам уже невозможно будет, 
образно выражаясь, «ходить с протянутой рукой». 

Что касается сельского хозяйства, то очень кратко можно подчеркнуть, что здесь 
ЕС исходил из Общей политики сельского хозяйства (ОПСХ), на основе которой 
(постановление ЕС № 73/2009, статья 124) предусмотрены соответствующие субсидии 
для следующего: 

1) улучшение производительной способности угодий (79,64 евро/га); 
2) внедрение рациональных и щадящих агротехнологий, обеспечивающих охрану 

природы и предотвращение ухудшения почвенно-климатического состояния (36,20 
евро/га); 

3) помощь (19,91 евро/га) молодым фермерам (моложе 40 лет и при 
обрабатываемой площади до 29 га). 

Кроме того, на основе постановления министерства сельского хозяйства имеется 
возможность из ежегодного госбюджета выплачивать субсидии (до 1250 евро) малым 
(обрабатываемая площадь не менее 1 га) фермерским хозяйствам, а также и для 
поддержки с/х угодий, расположенных в районе с частично природоохранным режимом. С 
1915 года было начато субсидирование еще также и фермерских хозяйств, занимающихся 
животноводством (123,19 евро на одну молочную корову), садоводством и 
огородничеством (526,97 евро/га). 

Все делопроизводство было возложено в Эстонии на Департамент 
сельскохозяйственного реестра и информации (ДСХРИ) Министерства 
сельскохозяйственного жизнеобеспечения (прежнее название ‒ Министерство сельского 
хозяйства), который на конкурсной основе принимает заявки проектных заданий на 
получение субсидии и осуществляет контроль хода выполнения обязательств. В конце 
года после подведения итогов будет вынесено решение ‒ дать ли на следующий год 
заново субсидии или нет. Следует также подчеркнуть, что если какой-нибудь сектор 
сельского хозяйства окажется в существенных затруднениях (например, свиной мор), то в 
качестве исключения может быть субсидирован даже целый сектор. 

Подводя итог последнему, самому сложному подразделу, уместно заключить, что 
хотя факт хождения, образно выражаясь, с протянутой рукой, как лично для человека, так 
и для страны не поднимает их в глазах других, но для молодого члена ЕС субсидии 
являются неизбежными, так как иначе невозможно в начале подтянуться, а в итоге – 
сравняться по уровню агротехнологии и сельского хозяйства в целом с остальными, уже 
развитыми членами ЕС. 
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The review article briefly describes the main features of modern Estonian agriculture after its acquisition of independ-
ence and accession to the European Union. Soil tillage is difficult due to high stony arable land and, nevertheless, plow-
ing is a priority method of primary tillage. Zero tillage, despite the sufficient amount of moisture for plants, is not wide-
spread in the country. The reason is the need for increased use of herbicides. The experience of co-operation of Estoni-
an farmers with various western firms producing mineral fertilizers is shown. These firms provide farmers with not only 
complex, efficient fertilizers, but also recommendations on the correct application of agrochemicals. The set of crops 
and sown areas is determined by the general course of agricultural development in the country, the key direction of 
which is dairy cattle breeding. The area under the hayfields and pastures is expanding dynamically. Farmers are striving 
for the most pure products and therefore organic farming has become widespread in recent times. It has been shown 
that land in Estonia is the object of purchase and sale, and any person living in the territory of the EU can participate in 
this process. The basic principles of subsidizing farmers, without which, as the author of the article considers, a country 
that is a young member of the EU cannot equal the level of agro-technologies and agriculture in general with the other, 
already developed members of the EU. 
 
Keywords: Estonia; agriculture; agro technologies; soil tillage; mineral fertilizers; subsidies to farmers. 
 

81

https://www.maaamet.ee/et/uudised/
http://www.rmp.ee/uudised/toetused/pria-kinnitas-2016-a-otsetoetuste-uhikumaarad-2016-11-30
http://www.rmp.ee/uudised/toetused/pria-kinnitas-2016-a-otsetoetuste-uhikumaarad-2016-11-30
https://ee.linkedin.com/company/estonian-university-of-life-sciences?trk=ppro_cprof


ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2018. 87. Мірошниченко М.М. та ін. (82-91) 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЖИВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 
OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL CROPS’ NUTRITION 

 
УДК 631.8 

 
Дев’ять наближень  
сучасної системи удобрення сільськогосподарських культур 
 
М.М. Мірошниченко*, Є.Ю. Гладкіх, А.В. Ревтьє-Уварова, Є.В. Панасенко, 
А.М. Звонар, Г.В. Сорокотяга, С.С. Коваленко, В.М. Смиченко 

 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна 
  

ІНФОРМАЦІЯ  АНОТАЦІЯ 

 
Отримано 07.07.2018 
Отримано після 
доопрацювання 05.08.2018 
Затверджено до друку 
06.08.2018 
Доступно онлайн 01.10.2018 
 

 

Піднято проблему підвищення коефіцієнтів використання елементів живлення з 
добрив та наближення до максимально можливої окупності системи удобрення 
врожаєм за якнайбільшого врахування усіх чинників, що впливають на ці 
показники. Основною метою було обґрунтувати доцільність подальших 
послідовних наближень системи удобрення до реальних потреб кожної 
вирощуваної рослини. Показано необхідність врахування сучасних селекційно-
генетичних досягнень та сортової специфіки живлення у розробці систем 
удобрення, а саме, збалансованості елементів живлення, для більш повної 
реалізації потенціалу сортів та гібридів. Однак, проблемним питанням у цьому 
напрямі залишається складність та недостатня точність методів рослинної 
діагностики живлення, для ефективного вирішення якого запропоновано 
використання функціональної рослинної діагностики. Акцентовано увагу на 
врахуванні гідротермічних умов року при коригуванні норм та способів внесення 
добрив, глибини їх заробки, комбінуванні із стресопротекторами та стимуляторами 
росту для досягнення високих врожаїв. На останок зазначено важливу роль у 
стратегії господарств економічної доцільності максимально можливої окупності 
систем удобрення та шляхи досягнення оптимізації прибутковості й окупності витрат. 
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1. Вступ 
 
Менеджмент живлення сільськогосподарських культур у сучасних технологіях їх 

вирощування займає одне з чільних місць за фінансовими витратами, і водночас, є 
надзвичайно поліваріантним, що обумовлено різноманіттям форм, видів та марок добрив, 
слабкістю прогнозу погодних умов вегетаційного періоду, специфікою господарської 
стратегії та неоднаковими ресурсними можливостями різних агровиробників. 

Згідно з даними V.C. Baligar та N.K. Fageria [1], частка вартості внесення добрив у 
сучасній агрономії становить, в середньому, близько 30 % загальних витрат. У 
землеробстві України ці цифри значно нижчі. Розрахунки, виконані А.В. Кучером [2] за 
даними держслужби статистики на 2016 р., показують, що частка витрат коштів на 
мінеральні добрива становить в середньому 18,8 % (від 16,9 % для соняшника до 25,5 % 
для пшениці озимої). 

Середня ефективність використання азоту добрив у світі становить близько 33 %, 
фосфору – менше 20 %, калію – менше 40 %, мікроелементів – від 10 до 15 % [3]. Ці 
показники дуже сильно варіюють у різних країнах залежно від сільськогосподарської 
культури, забезпеченості ґрунтів поживними елементами, гідротермічних умов, норми 
внесення добрив, їхньої форми, способу та глибини внесення, збалансування живлення 
тощо [4, 5]. Унаслідок цього, завданням розробників системи удобрення в кожному 
конкретному випадку є максимальне врахування усіх впливових чинників, кожен з яких 
сприяє підвищенню коефіцієнтів використання елементів живлення з добрив. Із кожним 
врахованим чинником ми досягаємо все більшого наближення до максимально можливої 
окупності системи удобрення врожаєм та якістю вирощуваної продукції. Мета цієї статті, 
як нового циклу досліджень відділу агрохімії ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» – 
обґрунтувати доцільність подальших послідовних наближень системи удобрення до 
реальних потреб кожної вирощуваної рослини. 

 
2. Чотири базові наближення 
 
Традиційна система удобрення, яка домінувала в нашій країні у 80-ті роки 

минулого століття, базувалася на чотирьох основних наближеннях: (1) фізіологічна 
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потреба окремих видів сільськогосподарських культур в елементах живлення протягом 
вегетації; (2) запланований або очікуваний рівень врожаю; (3) зональні ґрунтово-
кліматичні умови території; (4) ступінь насиченості ґрунтів доступними рослинам формами 
елементів живлення. Урахування цих особливостей дозволяло досягти рівня окупності 1 кг 
NPK добрив зерном пшениці озимої в межах 2,3–5,7 кг у Степу, 2,3–6,1 кг у Лісостепу, 3,3–
7,7 кг у Поліссі, зерном кукурудзи 1,4–4,1 кг у Степу, 3,0–4,7 кг у Лісостепу [6], що було 
достатнім та економічно виправданим на той час.  

Подальше удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур, 
засобів захисту рослин, сільськогосподарської техніки та селекційно-генетичні досягнення 
дозволили значно підняти як рівень урожайності, так і окупність мінеральних добрив. За 
даними вчених Інституту зернових культур НААН, якщо за період 2001–2008 рр. за норми 
внесення N60P60K30 окупність 1 кг д.р. становила 6,3–7,3 кг зерна пшениці озимої, то у 
2008–2015 рр. – 9,7–17,0 кг [7]. Неабиякої вагомості у підвищенні врожайності 
сільськогосподарських культур та окупності добрив набувають врахування глобальних 
змін клімату та зростання концентрації СО2 в атмосферному повітрі. Узагальнення 38-
річного тренду (1976–2013) врожайності культур польової сівозміни на чорноземі 
типовому центрально-лівобережного Лісостепу [8] свідчить про збільшення віддачі від 
внесених добрив на 123 %. На цей час генетично та екологічно обумовлена окупність 
добрив істотно збільшилася [9], і нормою вже стає 12–14 кг зерна на 1 кг діючої речовини 
та більше [2, 10]. На жаль, темпи дорожчання енергоносіїв та вартості мінеральних 
добрив в Україні є вищими, ніж позитивний тренд збільшення ефективності добрив. Це 
змушує намагатися досягати більш високого рівня наближення системи удобрення до 
реальних потреб кожної рослини на полі. 

 
3. Наближення п’яте: збалансованість живлення 
 
Вміст та співвідношення основних елементів живлення у сільськогосподарських 

рослинах сучасної селекції значно відрізняється від параметрів 20–30-річної давнини. 
Останніми роками селекційно-генетичні розробки були спрямовані на більш ефективне 
споживання азоту, завдяки чому значною мірою й було досягнуто вищого рівня 
врожайності культур. Це призвело до зміни як співвідношення між основними елементами 
живлення, так і до посилення важливості мезо- та мікроелементів. Наприклад, на відміну 
від співвідношення N:P:K як 1 : 0,35 : 0,24, закріпленого у нормативах вмісту поживних 
речовин у зерні пшениці [11,12], ця пропорція у сучасних сортах, що знаходяться на 
випробуванні, становить 1 : 0,27–0,30 : 0,22 (Табл. 1).  
 
Таблиця 1 
Вміст елементів живлення в основній та побічній продукції пшениці озимої 30 сортів, що 
знаходилися на сортовипробуванні у 2016–2017 рр. 

 

Продук-
ція 

Елемент 
живлення 

Масова частка елементів, % 

2016 р. 2017 р. 

середнє 
значення 

межі 
відхилень 

стандартне 
відхилення 

середнє 
значення 

межі 
відхилень 

стандартне 
відхилення 

Зерно 

N 2,13 1,84-2,55 0,21 2,31 1,69-2,67 0,23 

P 0,64 0,53-0,78 0,05 0,62 0,54-0,77 0,05 

K 0,47 0,42-0,53 0,03 0,50 0,45-0,58 0,03 

Солома 

N 0,36 0,25-0,73 0,12 0,50 0,34-0,71 0,10 

P 0,08 0,05-0,15 0,03 0,09 0,04-0,14 0,02 

K 2,21 1,53-2,79 0,30 1,23 0,75-1,80 0,23 

 
Як було показано в роботі М.А. Ткаченко та Ю.М. Драч [13], неврахування 

генотипного співвідношення елементів живлення та орієнтація на застарілі норми 
внесення NPK може призвести навіть до збитковості системи удобрення, натомість, 
правильне співвідношення та доповнення мезоелементами Са і Mg дозволяє мало не 
вдвічі збільшити прибутковість цього заходу. Зміна співвідношення NPK у системі 
удобрення у бік посилення азотної складової є загальносвітовою тенденцією. В 1980 році 
у світі середнє співвідношення N : P2O5 : K2O у складі внесених добрив становило 
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2,5 : 1,3 : 1, але у 2008 р. вищезазначена пропорція вже дорівнювала 3,6 : 1,4 : 1 [14]. 
Поряд із цим, ефективність використання внесеного азоту залишає бажати кращого. За 
оцінкою B.N. Shoshetal [15], якщо коефіцієнт використання азоту добрив для більшості 
польових культур у наукових польових дослідах становить від 46 % до 65 %, то у 
виробничих умовах – не перевищує 20–40 %. За узагальненням результатів 241 досліду з 
добривами у Китаї, Індії та Північній Америці, P.E. Fixen та ін. [16] виявили, що 
збалансована система удобрення забезпечує 54 % ефективного використання внесених 
поживних елементів, тоді як за традиційної системи цей показник становить лише 21 %. 

На жаль, у виробничих умовах дуже важко досягти високого ступеня 
збалансованості живлення рослин на кожному полі, адже методи рослинної діагностики 
до цього часу залишаються занадто складними для пересічного користувача та 
недостатньо точними. Ці недоліки обмежують практичне застосування нормативного 
методу діагностики, розробленого В.В. Церлінг [17], та методу критичних концентрацій 
(Critical Nutrition Concentrations (CNC), Critical Value Approach), обґрунтованого A. Ulrih, 
F.J. Hill [18] та T.E. Bates [19]. Причиною невідповідності цих методів вимогам практики є 
постійна зміна концентрації елементів живлення у тканинах унаслідок росту рослини, що 
робить оцінювання за нормативами дуже довільним. Подальший розвиток методів 
діагностики живлення пов’язаний із розробкою методу DRIS (Diagnosis and 
Recommendation Integrated System), заснованого на нормуванні парних співвідношень 
концентрації елементів живлення у рослинах високоврожайних популяцій, які 
приймаються за умовний еталон збалансованості живлення [20]. Парний принцип оцінки 
збалансованості живлення використовується також і в інших методах: способі визначення 
елементів, що лімітують живлення [21], або оптимального співвідношення елементів у 
тканинах [22]. Отже, сучасні дослідники пов’язують дефіцит живлення рослин більше із 
порушенням співвідношень елементів, аніж з дефіцитом одного з них. 

Спробою обійти громіздкі обчислення за вищенаведеними методами є 
запропонований Б.О. Ягодіним метод функціональної діагностики, заснований на реакції 
хлоропластів на уведення до їх суспензії речовин, що містять окремі елементи живлення. 
Через нестабільність суспензії цей метод має низьку відтворюваність результатів, тому 
належить до напівкількісних. Застосування функціональної діагностики також обмежене за 
дефіциту вологи у ґрунті або за недостатнього освітлення рослин [23], тому її доцільно 
проводити у комплексі з азотною ґрунтовою діагностикою у найбільш відповідальні фази 
розвитку рослин. Економічна ефективність такого підходу до оптимізації живлення, що 
випробувався Є.В. Панасенком [24, 25] на ДП «ДГ «Граківське» ННЦ «ІГА імені 
О. Н. Соколовського» впродовж 2011–2013 рр., становила для жита озимого від 320 до 
1000 грн/га, ячменю – від 1040 до 1160 грн/га, соняшника – від 340 до 720 грн/га (Табл. 2). 

 
Таблиця 2 
Урожайність культур зерно-просапної сівозміни за підживлення за результатами оперативної 
діагностики ґрунтів та рослин 

 

Культура Система удобрення 
Урожайність, 

т/га 

Жито озиме  
N60P60K60 4,07 

N60P60K60 + підживлення в фазу кущіння та виходу в трубку 4,56 

Ячмінь ярий 
N60P60K60  1,70 

N60P60K60+ підживлення в фазу кущіння та виходу в трубку 2,06 

Соняшник 
N40P60K80   2,58 

N40P60K80 + підживлення у фазу 7-9 листків 2,87 

 
Наведені дані доводять доцільність подальшого вдосконалення методів рослинної 

діагностики для розширення можливостей коригування співвідношення елементів 
живлення в процесі онтогенезу. Найчастіше така потреба виникає позапланово у зв’язку з 
погодними аномаліями – посухою або перезволоженням, різким похолоданням або 
спекою.  

 
4. Наближення шосте: гідротермічні умови 
 
Початок ХХІ ст. відзначився низкою інтенсивних посух на території України: 

навесні 2002 та 2003, восени 2011 та 2015, у весняно-літній період 2007, 2009, 2012 та 
2018 та у літньо-осінній період 2017 років. Поряд з цим, кліматологи прогнозують загальне 
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поліпшення агрокліматичних умов вирощування пшениці озимої та деяких інших культур, 
які позитивно реагують на тренд перерозподілу гідротермічних ресурсів впродовж року 
[26, 27]. Узагальнення результатів тривалого стаціонарного досліду відділу агрохімії  ННЦ 
«ІГА імені О. Н. Соколовського» [28, 29] показують, що за останні 45 років дійсно 
простежується тенденція як до збільшення врожайності пшениці озимої, так і до 
підвищення окупності мінеральних добрив. Визначальний вплив на окупність має сума 
опадів у квітні-травні (Рис. 1), коли «ростове розбавлення» концентрації поживних 
речовин у тканинах рослин найбільш виражено. 

 

 
Рис. 1. Варіювання окупності мінеральних добрив зерном пшениці озимої на чорноземі типовому 

важкосуглинковому за різної суми опадів у квітні-травні 

 
За високого ризику настання посушливих умов у критичні фази розвитку пшениці 

необхідно мати можливість скоригувати норму внесення азоту під час вегетації. 
Наприклад, для «зернового поясу» австралійського штату Вікторія, де кількість опадів є 
дуже мінливою, Р. Нортон [30]  рекомендує переносити у підживлення від 50 до 100 % 
азотних добрив для запобігання утворенню занадто великої вегетативної маси та 
недобору зерна. Аналогічно чинять і в Україні, роблячи 1–2 підживлення на більш 
посушливому сході та 2–3 підживлення у західному краї. Однак, проблема падіння 
ефективності добрив за умов посушливої весни повністю не вирішується диференціацією 
доз азоту. Не менш важливими факторами є глибина внесення добрив, їх форма та вдале 
поєднання добрив і стимуляторів росту рослин. Локальне внесення добрив на глибину від 
15 до 20 см, що є цілком можливим для сучасних технічних засобів, стимулює кореневу 
систему до розвитку у більш глибоких шарах. Результати наших досліджень у посушливу 
весну 2018 р. (у межах польового досліду на чорноземі типовому) свідчать, що локалізація 
добрив на глибині 20–22 см нижче насіння та внесення їх у дві стрічки (на глибинах 10–12 
та 20–22 см) сприяє збереженню вільної вологи у тканинах рослин у 1,2–1,3 раза більше, 
ніж на варіанті з унесенням добрив у стрічку на глибину 10–12 см (Рис. 2). 

На наш погляд, важливість підорного шару в живленні рослин є недооціненою. Між 
тим, потужність активного кореневмісного шару, в якому відбувається активне 
«перехоплення» нітратного азоту коренями польових культур, становить не менше 100 см 
[31]. Дослідження у цьому напрямі ведуться у різних країнах і, судячи з публікацій, 
показують непогані результати [32, 33]. Узагальнення результатів 34 польових 
експериментів з локалізації добрив, проведених у світі в період з 2000 до 2015 р. і 40 
дослідів у період з 1985 до 2015 р., показало, що локалізація фосфатів у поєднанні із 
сечовиною збільшує приріст урожаю у середньому на 27,3 %, сечовини – на 11,70 %, 
амонійних добрив – на 3,8 %, причому ефективність підвищується за збільшення глибини 
більше ніж на 10 см [34]. Важливість більш глибокого розміщення добрив зростає ще й 
тому, що система біохімічної регуляції азотного обміну в рослинному організмі та 
складність зворотного зв’язку транспорту N на цей час перешкоджають подальшому 
збільшенню поглинання нітратів шляхом генетичної модифікації рослин. 
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Рис. 2. Вплив різноглибинного внесення мінеральних добрив на фракційний склад вологи у 
тканинах рослин ячменю ярого 

 
На сучасному етапі подальшою метою генетичних удосконалень вважають 

збільшення потужності проростання та росту рослин у ранній вегетативній фазі, що в 
поєднанні з відповідним позиційним розміщенням добрив ще більше посилить 
ефективність споживання цього елементу [35]. 

Другим напрямом наближення системи удобрення до гідротермічних умов 
поточного року є комбінування добрив із стресопротекторами та стимуляторами росту, на 
які покладено завдання активізувати природні захисні механізми рослини у періоди 
абіотичних стресів та прискорити відновлення нормального живлення після їх 
завершення. За нашими даними, передпосівна обробка насіння стресопротектором на 
фоні удобрення сприяє накопиченню та збільшенню частки зв’язаної вологи у тканинах 
рослин під час весняної посухи, що підтримує структуру колоїдів та забезпечує 
функціонування як ферментної системи, такі клітини загалом (Рис. 3). Завдяки цьому 
досягається значне збільшення вмісту хлорофілу у листках рослин (Рис. 4) та відповідне 
накопичення пластичних речовин у тканинах. 

 

 
 

Рис. 3. Основні характеристики фракційного складу вологи у тканинах рослин ячменю ярого за 
комбінування добрив із препаратом стресопротекторної (СП) дії (Польовий дослід на чорноземі 

типовому в Харківській області, 2018) 
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Рис. 4. Вміст хлорофілу у рослинах ячменю та сої за комбінування добрив із препаратом 
стресопротекторної (СП) дії (Польовий дослід на чорноземі типовому  

в Харківській області, 2018) 

 
5. Наближення сьоме: сортова специфіка живлення 
 
У фундаментальному огляді, присвяченому механізмам генотипової 

варіабельності мінерального живлення, V.C. Baligarand та R.R. Duncan [5] ще у 1990 р. 
резюмували, що інформація щодо процесів живлення різних сортів рослин дуже 
обмежена та потребує більшої уваги. Маса врожаю, що припадає на 1 кг фосфору 
(внесеного з добривами), для «найбільш ефективного» та «неефективного сорту» 
кукурудзи становить 625 та 125  кг, калію – 46 та 18 кг, кальцію – 256 та 115 кг, магнію – 
476 та 333 кг відповідно [3]. Було запропоновано поділяти генотипи на чотири групи за 
їхнім відкликом на удобрення: неефективні нечутливі (NENR), неефективні чутливі (NER), 
ефективні чутливі (ER) та ефективні нечутливі (ENR). Відзначається також, що критичні 
концентрації (СNC) можуть бути однаковими для різних сортів, але їхній відгук на 
удобрення буде неоднаковим [36]. Зокрема, P.B. Barraclough та ін. [37] виявили, що вміст 
азоту в зерні пшениці озимої різних сортів коливається від 1,1 % до 2,8 %, а вихід азоту на 
1 кг виносу азоту надземною біомасою – від 27 до 77 кг сухої речовини. Аналогічна 
різниця притаманна сортам пшениці озимої і щодо фосфору [38]. 

Однак, до цього часу системою удобрення сільськогосподарських культур сортові 
особливості живлення рослин не враховуються, що знижує ефективність споживання 
поживних речовин. Окрім того, для реалізації генетичного потенціалу нових сортів 
необхідним є ще більш детальне (ніж раніше) врахування їхніх специфічних потреб щодо 
мінерального живлення. Серед досліджених нами у 2017 р. 30 сортів пшениці озимої, 
найбільші відмінності за вмістом азоту спостерігали в фазу трубкування (2,3–4,4 %), а 
фосфору та калію – у фазу кущення (0,59–1,1 % та 3,8–6,2 % відповідно) (Рис. 5). Значні 
розбіжності між сортами встановлено також за вмістом мікроелементів. Зокрема, 
виявлено, що за рахунок ростового розбавлення середній вміст цинку в тканинах рослин 
пшениці зменшується від фази кущення до фази трубкування з 32 до 17 мг/кг, міді – з 
10 до 2 мг/кг, заліза – з 164 до 94 мг/кг, марганцю – з 58 до 48 мг/кг, що відображує їхню 
відносну фізіологічну значущість у цей період: Cu – 80 %, Zn – 50 %, Fe – 42 %, Mn – 17 %. 

У науковій літературі є достатньо багато свідчень про значно відмінну реакцію 
окремих сортів на певні види добрив або системи удобрення. Особливо наочною є різниця 
для сортів та гібридів різних груп стиглості. За нашими даними, якщо формування врожаю 
гібриду кукурудзи НС 251 з ФАО 250 на чорноземі опідзоленому майже не залежало від 
способу внесення та форми азотних добрив, то за вирощування гібриду ДК 291 з ФАО 280 
більш ефективним виявилося локальне внесення безводного аміаку, що сформувало 
осередок накопичення азоту у більш глибоких шарах ґрунту (Рис. 6). 

На наш погляд, ці відмінності між сортами є настільки вагомими, що обов’язково 
мають бути визначеними ще на етапі сортовипробування, а їх урахування у системі 
удобрення дійсно дозволить наблизити її до реальних потреб рослин. 
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Рис. 5. Динаміка вмісту NPK у надземній масі пшениці озимої з урахуванням сортової специфіки 

 

 
 

Рис. 6. Урожайність зерна середньоранніх гібридів кукурудзи за внесення різних азотних добрив 
на фоні різних способів обробітку ґрунту 

 
6. Наближення восьме: просторова неоднорідність 
 
Наближення системи удобрення до потреб кожної окремої рослини на полі не є 

можливим без адекватного урахування неоднорідності ґрунтового покриву. Однак, на фоні 
вражаючого прогресу в технічному забезпеченні точного землеробства, успіхи у точному 
керуванні живленням рослин за останні 20 років досить невеликі. На цей час більш-менш 
відпрацьованою та реалізованою є технологія точного азотного підживлення, 
диференційованого у просторі за даними супутникового зондування, аерофотозйомки або 
надземних методів діагностики. Просторовий розподіл фосфорних, калійних, сіркових 
добрив та мікродобрив у межах поля залишається рівномірним, а норми внесення 
коригуються тільки на середні показники по полю. На наш погляд, причин цього декілька, а 
саме: 

1) просторовий розподіл доступних рослинам форм фосфору та калію 
визначається різними чинниками, тому ареали різного ступеня насиченості ними ґрунтів 
не співпадають; 
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2) у зв’язку зі збільшенням вартості фосфорних та калійних добрив, господарства 
зменшують норми їх внесення до фізіологічно мінімального рівня – 15–20 кг д.р. на 1 га, а 
найбільш поширеною їх формою є нітроамофоска; 

3) мікродобрива найчастіше застосовуються шляхом обробки насіннєвого 
матеріалу та позакоренево у складі бакової суміші із засобами захисту рослин та 
стимуляторами росту, що унеможливлює диференціацію; 

4) довести економічну доцільність просторової диференціації норм внесення 
добрив дуже важко, адже кожне поле є унікальним і виключає можливість «господарського 
контролю» для порівняння. 

Перші три причини можуть бути непереборними перешкодами для впровадження 
технології точного керування живленням рослин, якщо не буде усунуто четверту причину, 
тобто, доки наочно не буде доведено економічної ефективності просторової 
диференціації удобрення. Методичні засади таких науково-виробничих дослідів добре 
викладені Р.О. Афанасьєвим [39], а ґрунтовий покрив Полісся та більшої частини 
Лісостепу України дуже добре підходить для організації полігону, на якому б можна було 
довести переваги точного землеробства у площині агрохімічного забезпечення. 

 
7. Наближення дев’яте: економічна доцільність 
 
Висока окупність добрив урожаєм не є самоціллю, а лише одним із цільових 

орієнтирів. У англомовній агрохімічній літературі навіть є такий фразеологізм «efficient 
does not necessarily mean effective», що означає «дієвий не обов’язково означає 
результативний» [15]. Найвищу окупність, як правило, досягають за найбільш низьких 
норм внесення добрив, але це не завжди відповідає економічній стратегії господарства. 
Залежно від специфіки останньої, наявних фінансових та сировинних ресурсів доцільними 
можуть бути різні варіанти системи удобрення (Табл. 3).  

 
Таблиця 3 
Стратегії удобрення за різної забезпеченості господарства фінансовими та сировинними 
ресурсами 
 

Фінансові 
ресурси 

Сировинні 
ресурси 

Цільовий орієнтир 
прибутку 

Цільовий орієнтир 
окупності витрат 

Цільовий орієнтир 
підвищення 

родючості грунту 

достатні 
наявні максимум оптимум легко досяжний 

відсутні оптимум мінімум досяжний 

обмежені 
наявні оптимум максимум досяжний 

відсутні мінімум оптимум важко досяжний 

 
Найкращих результатів можна досягти за використання місцевих сировинних 

ресурсів (відходів тваринництва та птахівництва, сапропелю, торфу тощо). У цьому 
випадку досить легко оптимізувати прибутковість і окупність витрат та досягти простого 
або розширеного відтворення родючості ґрунту. Таку стратегію, наприклад, обрано в ТОВ 
«Науково-виробнича фірма «Урожай», де на значній частині землекористування площею 
понад 90 тис. га вже досягнуто високого та дуже високого рівня вмісту у ґрунті рухомого 
фосфору. За таких умов упровадження системи удобрення, максимальне наближення 
дозволяє у сприятливі роки одержувати врожайність сільськогосподарських культур на 
рівні генетично обумовленої. З іншого боку, за відсутності власних джерел поповнення 
балансу поживних речовин підвищення рівня наближення системи удобрення дає 
можливість збільшити врожайність за рахунок інтенсифікації кругообігу поживних речовин 
у ґрунті і, таким чином, оптимізувати процеси відтворення родючості. 
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The problem of increasing the rates of use of nutrient elements from fertilizers and approaching the maximum possible 
payback of the fertilizer system with the crop has been raised, taking into account all the factors influencing these 
indicators. The main objective was to substantiate the feasibility of further consistent fertilization system approximation 
to the real needs of each cultivated plant. 
The necessity of taking into account modern breeding genetic achievements and specific nutritional characteristics is 
shown in the development of fertilizer systems, namely, the balance of nutrients, in order to realize the potential of 
varieties and hybrids more fully. However, the complexity and inadequate accuracy of the methods of plant nutrition 
diagnostics remains problematic, in order to solve the problem effectively, the use of functional plant diagnostics is 
proposed. The emphasis is on taking into account the hydrothermal conditions of the year when adjusting the norms 
and methods of fertilizing, the depth of their earnings, combining with stress-protectors and growth stimulators to 
achieve high yields. Finally, it is indicated an important role in economic strategy of farms for expediency of the 
maximum possible payback of fertilizer systems and ways to achieve optimization of profitability and return on costs. 
 

Keywords: elements of nutrition; fertilizer systems of plants; nutrition management; agricultural crops; nutrition 
diagnostics; heterogeneity of soil cover. 
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У статті узагальнено результати багаторічних досліджень в умовах польових 
стаціонарних дослідів та результати дев’яти турів великомасштабного 
агрохімічного обстеження ґрунтів України щодо визначення суті формування 
фосфатного фонду ґрунтів, познання закономірностей, швидкості та напрямів його 
агрогенної еволюції та особливостей формування фосфатного профілю 
удобрюваних орних ґрунтів. Виявлено, що велике значення для формування 
фосфатного фонду має відношення вмісту ґрунтового органічного вуглецю до 
вмісту органічних фосфатів. Відзначається, що чим нижче відношення С:Рорг. і 
вище значення рН ґрунтового розчину, тим менш стійкими є фосфорорганічні 
сполуки і навпаки, за широкого співвідношенні С:Рорг. утворюються більш стійкі 
важкогідролізовані сполуки. У найпоширеніших ґрунтах зон Лісостепу і Степу вміст 
органічних фосфатів коливається від 31 до 63 мг P2O5 на 100 г ґрунту, 
збільшуючись від 26 до 62 % від валового фосфору в ряду сірий лісовий – темно-
сірий опідзолений – чорнозем опідзолений – чорнозем звичайний – чорнозем 
типовий. Доведено, що вміст органічних фосфатів у ґрунтах прямо залежить від 
вмісту гумусу (коефіцієнт кореляції 0,979). У чорноземі типовому (70-річний 
переліг) їх кількість знижується від 62,9 мг P2O5 на100 г ґрунту в шарі 0-20 до 
27,8 мг у шарі 140-160 см. Співвідношення Сорг.:Рорг. зменшується у профілі 
ґрунту ще більш істотно, тобто, вміст гумусу зменшується інтенсивніше, ніж вміст 
органічних фосфатів. У чорноземі типовому важкосуглинковому у досліді ННЦ «ІГА 
імені О.Н. Соколовського» після розорювання 40-річного перелогу в орному шарі 
ґрунту на контрольному варіанті за 30 років систематичної оранки найбільші зміни 
спостерігались у вмісті органічних фосфатів, кількість яких зменшилась від 62,2 до 
38,8 мг P2O5 на 100 г ґрунту, також зменшилась сума активних фосфатів – від  35,1 
до 23,7 мг P2O5 на 100 г ґрунту, але практично незмінним залишився вміст рухомих 
форм фосфатів (за Чириковим і Олсеном), що пояснюють високою буферністю 
чорнозему. Констатацією результатів дев’яти турів агрохімічного обстеження 
ґрунтів засвідчено позитивний тренд зростання середньозваженого вмісту рухомих 
форм фосфатів. За період з 1964-1970 рр. (перший тур) до 2006-2010 рр. (дев’ятий 
тур) він збільшився  в середньому в Україні з 71 до 112 мг P2O5, у Поліссі - із 63 до 
118 мг P2O5, у Лісостепу - з 81 до 106 мг P2O5, у Степу - з 67 до 120 мг P2O5 на 
кілограм ґрунту. У заключній частині статті перелічено одинадцять 
найактуальніших напрямів досліджень стосовно фосфору у ґрунтах сучасних 
агроекосистем, результати яких могли би забезпечити сприятливі умови для 
вирішення проблеми фосфорного живлення рослин у національному землеробстві. 
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1. Вступ 
 
Серед усього комплексу факторів які, визначають родючість ґрунту, 

Д.М. Прянишников [1] головну роль відводив регулюванню кругообігу речовин, що 
забезпечують матеріальну основу врожаю. Особливе місце серед цих властивостей, як 
зазначав А.В. Соколов [2], належить фосфору у зв’язку з його визначальною роллю в 
біологічних процесах обміну речовин у рослинах: на його думку «без фосфора нет 
жизни».Фосфор пов'язаний з цілим рядом життєвих функцій і бере участь у процесах 
фотосинтезу, утворенні ядер і поділі клітин, у передачі спадковості. Фосфор забезпечує 
необхідну кількість енергії для здійснення синтетичних процесів (біосинтезу білків, жирів і 
сахарози). 

В.Р. Вільямс, відзначаючи значення фосфору у ґрунтоутворенні, писав: 
«Единственным существенным и общим признаком всех почвенных образований, 
отличающих их от материнской породы, будет концентрация в почвенных образованиях 
под влиянием воздействия на материнскую породу биологических элементов 
почвообразования, тех веществ, которые являются необходимыми элементами зольной и 
азотной пищи растений и в наиболее яркой и общевыраженной форме – фосфора» 
(Цитовано за А.В. Соколовим, [2]). 

Первинним і найважливішим джерелом фосфору для живих організмів є 
ґрунтотворна (материнська) порода, тому вміст цього елемента в породі і трансформацію 
фосфоровмісних мінералів під час вивітрювання можна вважати головним фактором, який 
регулює акумуляцію у ґрунті доступних для рослин фосфатів. Формування фосфатного 
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фонду ґрунтів забезпечує ґрунтова біота: під впливом мікроорганізмів відбувається 
трансформація первинних фосфоровмісних мінералів материнської породи, яка 
забезпечує утворення вторинних неорганічних і органічних фосфатів; поглинання 
вторинних фосфатів рослинами і мікроорганізмами та їх включення у біологічний синтез; 
формується фосфатний профіль ґрунту завдяки перенесенню фосфору з нижніх шарів до 
верхніх, в яких він накопичується після відмирання кореневих і рослинних решток; 
одночасно активізується міграція у складі органо-мінеральних комплексів, у т. ч. під 
впливом генетичних особливостей ґрунтоутворення (як приклад, накопичення фосфору в 
ілювіальних горизонтах глибокосолонцюватих і підзолистих ґрунтів); забезпечується 
постійний кругообіг фосфору в процесах мінералізації органічних фосфатів і їх поглинання 
рослинами і мікроорганізмами; регулюються втрати фосфору, обумовлені виносом у 
складі органо-мінеральних компонентів з поверхневим і внутрішньогрунтовим стоком і 
його накопичення у понижених елементах ландшафту (Макаров М.И.,[3]). 

Фактично у природних умовах ґрунтоутворення складається замкнений кругообіг 
фосфору, який обумовлюється співвідношенням процесів гуміфікації і мінералізації 
органічної речовини і на певному етапі розвитку фосфатного фонду досягає стану 
рівноваги, яка зумовлена генетичними особливостями ґрунтів. 

У природній еволюції фосфатного фонду ґрунтів чітко виділяється декілька 
послідовних етапів: трансформація фосфоровмісних мінералів материнської породи під 
впливом мікроорганізмів – утворення органічних і мінеральних форм фосфатів, 
прийнятних для споживання коренями рослин – поглинання коренями рослин рухомих 
форм фосфатів та їх транспортування у верхні шари ґрунту. З іншого боку, накопичення 
фосфору в рослинах після їх відмирання в цілинних ґрунтах збільшує його вміст у 
верхньому горизонті. Цьому також сприяє відмирання кореневих решток, збагачених 
фосфором, враховуючи, що в шарах 0-20 і 20-40 см зосереджується 70-80 % їх загальної 
маси. 

 
2. Складові фосфатного фонду грунтів та його зв’язок з іншими  
    властивостями 
 
У проведених дослідженнях в стаціонарних дослідах виявлено, що валовий вміст 

фосфору в орному шарі основних за площами ґрунтів у зонах Лісостепу і Степу 
коливається від 168 % у сірому лісовому до 187 %  у чорноземі типовому відносно 
материнської породи. Валовий фосфор в ґрунтах складається з органічної та мінеральної 
форми фосфатів. Вміст органічних фосфатів залежить від генетичних особливостей 
ґрунтоутворення (гранулометричного складу материнської породи, характеру рослинності, 
біологічної активності мікрофлори) і становить від 20 до 80 % від загального фосфору. Як 
свідчать дані А.М. Гребенщикова та інших [4], у коренях вміст фосфору у 3,5 раза більше 
ніж у надземній масі. 

Органічні фосфати у ґрунтах є однією з головних резервних частин фосфору, які 
при певних умовах можуть мінералізуватися і стати доступними для рослин. Встановлено, 
що велике значення в цих процесах має відношення вмісту вуглецю до вмісту органічних 
фосфатів. Відзначається, що чим нижче відношення С:Рорг. і вище значення рН 
ґрунтового розчину, тим менш стійкими є фосфорорганічні сполуки, представлені у ґрунті. 
Навпаки, за широкого співвідношенні С:Рорг. утворюються більш стійкі важкогідролізовані 
сполуки. 

У наших дослідженнях у найбільш поширених ґрунтах зон Лісостепу і Степу вміст 
органічних фосфатів коливається від 31 до 63 мг P2O5 на 100 г ґрунту, збільшуючись від 
26 до 62 % від валового фосфору в ряду сірий лісовий – темно-сірий опідзолений – 
чорнозем опідзолений – чорнозем звичайний – чорнозем типовий. 

До складу органічних фосфатів входять різні сполуки, які поділяються на 
неспецифічні (негуміфіковані) фосфорорганічні сполуки (нуклеїнові кислоти, фітин, 
фосфатиди) і специфічні, що виникли в процесі гумусоутворення (фульвокислоти, гумінові 
кислоти і гуміни). Вміст органічних фосфатів у ґрунтах прямо залежить від вмісту гумусу. У 
чорноземі типовому (70 річний переліг) їх кількість знижується від 62,9 мг P2O5 на 100 г 
ґрунту в шарі 0-20 до 27,8 мг у шарі 140-160 см (Табл. 1). При цьому коефіцієнт кореляції 
між вмістом органічного фосфору і гумусу становить 0,979, а залежність окреслюється 
прямою лінією згідно з рівнянням: у = 23,0 + 9,3х. Співвідношення між валовим і 
органічним фосфором також закономірно змінюється з глибиною: якщо в орному шарі 
вміст органічних фосфатів становить більше 60 % від валового фосфору, то на глибині 
140-160 см їх кількість не перевищує 38 %. Характерно, що співвідношення Сорг.:Рорг. 
зменшується з глибиною ще більш істотно, тобто, вміст гумусу зменшується інтенсивніше, 
ніж вміст органічних фосфатів.  
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Таблиця 1  
Розподіл фосфатів і органічного вуглецю у профілі чорнозему типового (переліг) 
 

Шар  
грунту, 

см 

С орг., 
% 

Фосфор, P2O5 
мг на 100 г ґрунту 

Рорг., від 
валового, 

% 

С орг.: 
Р орг. 

Вміст 
P2O5 у 

ґрунті, % Валовий  
вміст 

Органічні 
сполуки 

0-20 2,75 112,0 62,9 61,8 92 1,45 

20-40 2,13 108,7 59,6 54,8 82 1,62 

40-60 1,94 105,1 58,4 55,6 78 1,74 

60-80 1,93 97,0 49,6 51,1 65 2,0 

80-100 1,08 93,8 40,0 42,6 64 2,13 

100-120 0,74 83,6 34,8 41,6 49 2,74 

120-140 0,54 77,0 30,4 39,4 42 3,26 

140-160 0,42 73,0 27,8 38,1 35 3,80 

 
Вміст P2O5 у гумусі залежить від генетичних особливостей ґрунту і закономірно 

зменшується від 1,59 у сірому лісовому ґрунті до 1,14 % у чорноземі звичайному, а 
відношення Сорг.:Рорг. зростає від 84 до 116. Підвищення насиченості органічної 
речовини фосфором у глибині профілю пояснюється міграцією по профілю органічних 
сполук, які зосереджуються, головним чином, у тонкодисперсній фракції та у 
фульвокислотах (М.И. Макаров, [3]) 

 
3. Агрогенна еволюція фосфатного фонду грунтів 
 
Введення ґрунтів у сільськогосподарське використання обумовлює різкі зміни і 

співвідношення практично всіх процесів і властивостей: надходження у ґрунт органічних 
речовин і їх мінералізація, фізичні показники (погіршення структури) і водний режим, 
підкислення і декальцінація. На природний розвиток ґрунтоутворюючих процесів 
накладаються зміни, обумовлені життєдіяльністю людини. Узагальнюючи багаторічні 
досліди можна зробити висновок, що у більшості випадків сільськогосподарське 
використання ґрунтів обумовлює їх деградацію, при цьому направленість цих процесів є 
пропорційною антропогенному навантаженню на ґрунти. Агрогенна еволюція ґрунтів 
особливо інтенсивно проявилась в останні десятиріччя ХХ століття, що обумовлено 
широким розвитком у цей період всебічної хімізації сільського господарства, меліорації 
ґрунтів (зрошення, осушення), водної і вітрової ерозії, пов’язаної з розширенням площі 
просапних культур, техногенного забруднення важкими металами. В теперішній час 
(початок ХХІ століття) деградація ґрунтів пришвидшилась у зв’язку з високою 
інтенсифікацією виробництва, особливо під впливом порушення сівозмін і 
перенасиченості оброблюваних ґрунтів посівами соняшника і кукурудзи. На фоні 
практичної відсутності тваринництва різко зменшилися обсяги внесення органічних 
добрив.  

Однією з найбільш помітних особливостей антропогенної еволюції ґрунтів є 
істотне перевищення її швидкості порівняно з природною еволюцією, характерною для 
непорушених людиною екосистем. Наприклад, утворення гумусового профілю у ґрунтах 
(особливо в чорноземах) є результатом багатовікового (близько 8-10 тисяч років) 
ґрунтоутворювального процесу. В агроекосистемах, після введення чорноземів у 
сільськогосподарське використання, у просапній сівозміні вміст гумусу і його запаси в 
орному і підорному шарах зменшились на 20-30 % всього за 100-200 років, про що 
свідчать результати порівняння цих показників з цілинними (або перелоговими) ґрунтами. 

Пришвидшення процесів деградації ґрунтів в агроекосистемах не може не 
турбувати ґрунтознавців і агрохіміків. Останнім часом введені нові поняття, які 
характеризують ці процеси. У публікації А.М. Семенова і М.С. Соколова[5] на основі 
узагальнення численних друкованих джерел, висвітлено концепцію «здоров’я ґрунту». 
Згідно з їхніми даними, здоров’я ґрунту є функцією його екологічної стійкості, яка включає 
оптимально збалансовану й адаптивну до екоресурсів біорізноманітність педоценозу; 
самоочищення ґрунту від забруднюючих речовин; поглинання аборигенними ґрунтовими 
мікроорганізмами шкідливої біоти. Разом з тим, при визначенні здорового ґрунту 
агроекосистеми необхідно враховувати соціально-економічні аспекти, тобто, проблему 
збереження його родючості. 

В.Н. Кудеярова, М.С. Соколов, А.П. Глинушкін [6], оцінюючи деградацію ґрунтів, 
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говорять про «патологію ґрунтів», яка свідчить про їх нездатність до самовідновлення 
родючості; такі ґрунти є «хворими». А одним з найважливіших напрямів відновлення 
життєвих функцій хворих ґрунтів є впровадження сучасних агротехнологій, які можуть 
забезпечити синтез і трансформацію ґрунтової органічної речовини, самоочищення від 
полютантів, патогенів і фітопатогенів, а також мобілізацію і метаболізм біофільних макро- і 
мікроелементів. 

У роботі С.А. Балюка, В.В. Медведєва та інших [7] введено поняття нейтрального 
рівня деградації ґрунтів, який характеризується таким їх станом, коли кількість і якість 
земельних ресурсів, потрібних для підтримки екосистемних функцій, послуг і підвищення 
продовольчої безпеки, залишається сталою або збільшується у визначених часових та 
просторових режимах. 

В.М. Семенов, Т.Н. Лебедева [8] вважають, що настав час перегляду деяких 
фундаментальних положень землеробства у зв’язку з необхідністю впровадження 
концепції стійкого сільського господарства, сутність якого полягає в інтегрованому 
виробництві рослинницької і тваринницької продукції, достатньої для забезпечення 
продуктами харчування і сировиною на невизначено довгий період. В основі стійкого 
сільського господарства повинні бути системи землеробства, адаптовані до специфічних 
умов агроландшафтів, продуктивні й екологічно безпечні з урахуванням концепції якості і 
здоров’я ґрунтів. Особлива роль належить «біологізації» джерел відновлення природної 
родючості ґрунту й «екологізації» застосування мінеральних і органічних добрив. 

З метою оцінки швидкості та напрямів агрогенної еволюції фосфатного фонду 
ґрунтів ми (Б.С. Носко [9], Б.С. Носко, Є.Ю. Гладкіх [10]) узагальнили результати 
досліджень у багаторічних стаціонарних дослідах на чорноземах типових у дослідних 
господарствах Миронівського інституту пшениці та ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського». 

За 18 ротацій 5-пільної сівозміни (90 років) у досліді Миронівського інституту 
пшениці на контрольному варіанті чорнозему типового вміст валового фосфору порівняно 
з цілиною дещо зменшився у шарі 0-20 см, але одночасно збільшився у підорному шарі 
(20-40 см), що пояснюється приорюванням степової повстини та рослинних решток під час 
розорювання цілини. На варіантах з органічною, мінеральною і органо-мінеральною 
системами удобрення встановлено збільшення вмісту валового фосфору відносно 
контролюна 33, 38 і 45 мг P2O5 на 100 г ґрунту відповідно (Б.С. Носко, В.І. Бабинін та ін. 
[11]). 

Вміст рухомих форм фосфатів, які визначаються за методами Чирикова, Олсена, 
Мачигіна, а також ступінь рухомості, за методами Карпінського-Зам’ятиної, Скофілда, в 
орному шарі зростають у 3-5 разів. У трансформації фосфатного фонду чорнозему 
типового і накопиченні рухомих форм фосфатів, крім безпосереднього впливудодатного 
балансу на удобрюваних варіантах, істотне значення належить динаміці загального і 
лабільного гумусу, а також підкисленню ґрунтового розчину, яке особливо спостерігається 
при мінеральній системі удобрення. 

У чорноземі типовому важкосуглинковому у досліді ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського» після розорювання 40-річного перелогу в орному шарі грунту на 
контрольному варіанті за 30 років систематичної оранки найбільші зміни спостерігались у 
вмісті органічних фосфатів, кількість яких зменшилась від 62,2 до 38,8 мг P2O5 на 100 г 
ґрунту, що пов’язано, головним чином, з мінералізацією органічних речовин ґрунту; також 
зменшилась сума активних фосфатів від 35,1 до 23,7 мг P2O5 на 100 г ґрунту (Табл. 2). 
Необхідно підкреслити практично незмінний (у межах допустимої помилки при аналізі) 
вміст рухомих форм фосфатів (за Чириковим і Олсеном) на контрольному варіанті, що 
свідчить про високу буферність чорнозему і його здатність протягом довгого часу 
підтримувати ці показники у рівноважному стані, незважаючи на від’ємний баланс 
фосфору, дефіцит якого досягає 800 кг P2O5 на гектар за 30 років сільськогосподарського 
використання чорнозему у просапній сівозміні. 

Найбільш вагомий внесок у формування агрогенного профілю чорнозему типового 
на фоні розімкненого кругообігу належить органічним і мінеральним добривам, під 
впливом яких повністю змінюється структура фосфатного фонду ґрунту. На фоні 140 т/га 
гною (в середньому 8 т/га на рік) в третій-п’ятій ротаціях сівозміни встановлено 
збільшення вмісту в орному шарі валового й органічного фосфору, а також вмісту рухомих 
форм (за Чириковим і Олсеном). Ці зміни фактично відображають післядію органічних 
добрив, враховуючи, що остання норма гною була внесена у 1995 році. 

Внесення добрив у варіанті Р1800 трьома дозами (по 600 кг/га P2O5) за перші дві 
ротації  сівозміни дало можливість встановити їх післядію на 26-й рік. На фоні позитивного 
балансу фосфору (за шість ротацій) практично всі показники фосфатного фонду на цьому 
варіанті значно перевищили відповідні дані перелогу (за винятком органічних фосфатів). В 
орному шарі валовий вміст фосфору зріс на 18 %, вміст рухомих форм – в 2-3 рази, сума 
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активних фосфатів на 33 %, в т. ч., фракції пухкозв’язаних фосфатів – на 33 % і Аl-Р, які є 
найближчим резервом для живлення рослин, – на 78 %, а ступінь рухомості збільшилась у 
5 разів. Ще більш істотно структура фосфатного фонду змінилася відносно контрольного 
варіанту. 
 
Таблиця 2  
Післядія добрив на структуру фосфатного фонду чорнозему типового важкосуглинкового 

 

Варіант 
Шар, 

 
см 

Вміст P2O5 на 100 г ґрунту, мг/100 г ґрунту 

Ступінь 
рухомості, 
P2O5, мг/л 

Вало- 
вий 

Орга- 
ніч-
ний 

Рухомий Фракційний склад 
Сума 

активних 
фосфатів 

За  
Чири-
ковим 

За  
Олсе-
ном 

пухко- 
зв’язані 

Al-P Fe-P Ca-P 

Переліг, 
більше 75 років 

0-20 
20-40 

125,0 
113,0 

62,2 
60,0 

5,0 
4,7 

1,6 
1,1 

0,13 
0,07 

8,7 
6,1 

12,9 
7,0 

13,4 
13,1 

35,1 
26,2 

0,06 
0,03 

Контроль 
(оранка без 
добрив, 
30 років) 

0-20 
20-40 

112,0 
105,0 

38,8 
37,5 

4,7 
4,6 

1,3 
1,2 

0,19 
0,15 

5,6 
4,8 

6,0 
5,0 

11,9 
12,8 

23,7 
22,7 

0,04 
0,03 

Гній, 140 т/га 
(фон) 

0-20 
20-40 

117,1 
109,3 

45,5 
40,6 

5,4 
5,3 

2,0 
1,2 

0,31 
0,12 

6,8 
5,3 

8,4 
6,9 

12,1 
11,7 

27,5 
24,0 

0,04 
0,03 

Фон + Р1800 
(запасне 
внесення), 
післядія 
25 років 

0-20 
20-40 

148,2 
129,3 

55,1 
54,5 

11,7 
10,7 

4,8 
3,8 

0,26 
0,14 

15,2 
11,1 

12,2 
11,6 

19,2 
17,0 

46,9 
39,9 

0,3 
0,2 

 

Фон + Р1800+ 
2N2P2K 
(систематично 
у сівозміні)1 

0-20 
20-40 

 

159,4 
134,6 

 

117,6 
110,4 

 

17,3 
13,6 

 

10,1 
7,1 

 

1,25 
0,65 

 

32,2 
21,9 

 

18,5 
13,0 

 

20,5 
18,8 

 

72,5 
54,4 

 

0,7 
0,2 

 

1 на цьому варіанті за період з 1969 до 2008 р. разом із запасним внесенням (Р1800), гноєм та систематичним  
застосуванням добрив у сівозміні, загальна кількість внесених поживних речовин становить N3140, P4660, K2860, 
 післядія з 1990 р. 

 
4. Агрогенна еволюція фосфатного профілю ґрунту 
 
Зміни фосфатного фонду чорнозему типового охоплюють профіль ґрунту до 60 см 

і більше. Таким чином, на фоні додатного балансу фосфору створюється агрогенний 
окультурений фосфатний профіль, головними відмінностями якого є підвищення вмісту 
усіх форм фосфатів, особливо найбільш доступних для живлення рослин їх фракцій. 

Систематичне внесення подвійної дози NPK під культури сівозміни на варіанті 
«фон + P1800» в запас сприяє ще більш інтенсивній еволюції фосфатного профілю, яка 
характеризується подальшим збільшенням вмісту фракцій фосфатного фонду. При цьому 
вміст головних складових фосфатного фонду - валового фосфору, органічного, рухомого і 
окремих фракцій, зростає у шарі 0-60 см. Разом з тим, вміст органічних фосфатів і 
найбільш лабільної їх частини (ступінь рухомості і вміст фосфору у лужній витяжці за 
Олсеном) змінюються до глибини 80-100 см. Тісний зв’язок цих показників з умістом 
органічних фосфатів підтверджує висновок про те, що їх переміщення з орного шару в 
глибину профілю відбувається, головним чином, у формі органо-мінеральних комплексів. 

Таким чином, під впливом добрив у чорноземах формується агрогенний 
фосфатний профіль, який характеризується підвищеним умістом фракцій ґрунтових 
фосфатів, найбільш доступних для живлення рослин. При цьому тривалість післядії 
добрив, виявлена у стаціонарних дослідах, перевищує 25 років, що підтверджує виказані 
раніше положення про повільні темпи процесів кристалізації залишків фосфатів добрив, 
які при взаємодії з ґрунтом здатні протягом тривалого часу зберігати квазірівноважне 
співвідношення всіх форм ґрунтових фосфатів на фоні поступового насичення фосфатної 
ємності і надходження збагачених фосфором рослинних решток. 
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5. Багаторічна динаміка фосфатного фонду за результатами 
    великомасштабного агрохімічного обстеження орних ґрунтів 
 
Наведені результати досліджень агрогенної еволюції фосфатного фонду 

чорноземів підтверджуються узагальненими даними за 9 турів великомасштабного 
агрохімічного обстеження ґрунтів. 

Великомасштабне агрохімічне обстеження орних земель в Україні розпочалося у 
1964 році після створення спеціальної агрохімічної служби. До того часу застосування 
мінеральних добрив було обмеженим. Їх використовували, головним чином, у зоні 
буряківництва (переважно у Лісостепу). Баланс фосфору в землеробстві в цілому був 
гостродефіцитним, тому результати першого туру агрохімічного обстеження фактично 
зафіксували дані про вміст рухомого фосфору, який був зумовлений генетичними 
особливостями ґрунтів кожної природної зони, головним чином, гранулометричним 
складом ґрунтотворних порід і ступенем гумусованості. 

Результати першого туру обстеження засвідчили наявність зональності у 
забезпеченні ґрунтів рухомими формами фосфору:  середньозважений його вміст 
становив у Поліссі – 6,3, у Лісостепу – 8,1 і в Степу – 6,7 мг P2O5 на 100 г ґрунту,  
усереднені данні по Україні не перевищували 7,1 мг P2O5 на 100 г ґрунту. 

Підвищення темпів хімізації за період від 1966-1970 рр. до 1986-1990 рр. 
забезпечили зростання обсягів застосування мінеральних і органічних добрив, на фоні 
яких інтенсивність балансу фосфору збільшилась до 165 %. Щорічне перевищення 
надходження фосфору з добривами відносно його виносу з урожаями становило більше 
21,0 кг/га, що безумовно, сприяло загальному збільшенню його середньозваженого вмісту 
в ґрунтах завдяки накопиченню залишкових фосфатів.  

Узагальненням результатів дев’яти турів агрохімічного обстеження ґрунтів 
засвідчено позитивний тренд зростання середньозваженого вмісту рухомих форм 
фосфатів. За період з 1964-1970 рр. (перший тур) до 2006-2010 рр. (дев’ятий тур) він 
збільшився  в середньому в Україні з 71 до 112 мг P2O5, у Поліссі - із 63 до 118 мг P2O5, у 
Лісостепу - з 81 до 106 мг P2O5, у Степу - з 67 до 120 мг P2O5на кілограм ґрунту. Необхідно 
відзначити значний вплив на фосфатний фонд ґрунтів різного роду меліорацій (зрошення 
та осушення ґрунтів, вапнування та гіпсування), боротьба з ерозією ґрунтів, впровадження 
енерго- і ресурсозбережувальних технологій обробітку та інше.  

Починаючи з 1991-1995 рр. в Україні зменшились обсяги застосування органічних і 
мінеральних добрив, а також площі вапнування кислих ґрунтів. За умов дефіцитного 
балансу NPK в усіх ґрунтово-кліматичних зонах і в Україні в цілому, визначився явний 
низхідний тренд середньозваженого вмісту рухомих форм фосфору. 

Спостерігається зростання дефіциту у балансі фосфору: від – 20,3 кг у 1996-2000 
до 27-31 кг P2O5 на кілограм ґрунту у 2001-2013 рр., що обумовило зменшення 
середньозваженого вмісту фосфору від 112 мг P2O5 на кілограм ґрунту до 93 мг. 
Узагальненні дані свідчать, що найбільш швидкими темпами зменшення 
середньозваженого вмісту рухомих форм фосфору відбувається у ґрунтах Полісся, які 
характеризуються легким гранулометричним складом. Навпаки, на суглинкових ґрунтах 
Лісостепу і Степу ці зміни є значно повільнішими. 

Таким чином, практично на всій площі ґрунтів, які знаходяться у 
сільськогосподарському використанні, з кожним роком зменшуються вміст рухомих форм 
фосфатів, що обумовлює нестачу в живленні рослин цим елементом, а також зниження 
ефективності азотних добрив, які зараз значно переважають у співвідношенні: N:P2O5: K20 
(у 2013 році воно становило 1:0,2:0,2). 

 
6. Перспективні напрями майбутніх досліджень 
 
Серед головних завдань, які наразі стоять перед землеробами, є зменшення 

дефіциту вмісту доступного рослинам фосфору в ґрунті шляхом збільшення обсягів 
застосування фосфорних добрив, у т. ч. з місцевих сировинних ресурсів (органічні 
добрива, фосфорити й апатити, сапропелі, торф, пожнивні й кореневі рештки), а також 
шляхом вапнування кислих ґрунтів і боротьби з водною і вітровою ерозією. 

Важливим фактором у вирішенні проблем активізації фосфатного живлення 
рослин є розробка наукових рекомендацій для працівників сільськогосподарського 
виробництва. Незважаючи на тривалий період дослідження фосфатного режиму ґрунтів 
існує багато питань, вивчення яких, на нашу думку, може значною мірою поліпшити 
обґрунтування оптимізації доз і співвідношення N:P:K при застосуванні фосфорних 
добрив. Серед найперспективніших напрямів досліджень можуть бути такі: 

- закономірності поглинання і переходу фосфору добрив у важкорозчинні сполуки 
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у зв’язку з генетичними особливостями ґрунту; 
- питання комплексного використання фосфорних добрив у поєднанні з 

пестицидами, стимуляторами росту, інгібіторами нітрифікації та ретардантами; 
- розробка теоретичних основ фосфатного живлення рослин у зв’язку з 

потенційною продуктивністю генотипів високопродуктивних сортів; 
- теоретичне обґрунтування процесів та розробка математичних моделей 

трансформації, мобілізації та іммобілізації фосфору в системі «добриво – ґрунт – 
рослина»; 

- поглиблення вивчення взаємодії фосфору з іншими елементами живлення та 
іншими речовинами з метою запобігання розвитку процесів метаболізму і надходження в 
рослини токсичних елементів; 

- систематичні дослідження балансу фосфору в землеробстві різних регіонів у 
зв’язку із загрозою орієнтації господарств на обмежену структуру посівів (порушення 
науково-обґрунтованих сівозмін) та дослідження особливостей поглинання фосфору 
культурами і відчуження за межі поля; 

- оцінка впливу фосфорних добрив на агрохімічні і фізико-хімічні параметри ґрунтів 
(зміна кислотності ґрунтового розчину та вмісту обмінних катіонів), на вміст і 
співвідношення легкорозчинних форм поживних речовин (N:P:K) та накопичення 
залишкових фосфатів; 

- об’єктивна еколого-агрохімічна, грунтово-екологічна й еколого-землеробська 
оцінка агроекосистеми на основі аналізу й узагальнення накопичених експериментальних 
матеріалів; 

- обґрунтування антропогенно залежних змін фосфатного фонду, як складової 
частини класифікації ґрунтів (агроземи); 

- поглиблення досліджень біологічного кругообігу фосфору в різних 
агроекосистемах (цілина – переліг – орний ґрунт); 

- визначення ролі фосфатного режиму, як показника «здоров’я» ґрунту в умовах 
різної інтенсивності деградаційних процесів. 

Наведені напрями перспективних досліджень фосфатного режиму є орієнтовними 
і не виключають можливості їх доповнення у зв’язку з накопиченням результатів його 
вивчення та публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях. 
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Natural and anthropogenic evolution of the phosphate fund for soils in Ukraine 
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NSC “Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovskyi” Kharkiv, Ukraine 
 
The article summarizes the long term research results in the field stationary experiments and the results of nine tours of 
large-scale agro-chemical survey of soils in Ukraine regarding the determination of the essence of the formation of 
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phosphate fund of soils, knowledge of the regularities, velocities and directions of its agro-evolution and the peculiarities 
of the formation of the phosphate profile of fertilized arable soils. It is revealed that the importance of forming a 
phosphate fund is the ratio of the content of soil organic carbon and the content of organic phosphates. It is noted that 
the lower the ratio Corg:Porg and higher the pH value of the soil solution, the less resistant are organophosphorus 
compounds. And vice versa, in a broad ratio more stable difficult hydrolyzed compounds are formed. In the most 
widespread soils of the Forest-Steppe and Steppe zones, the organic phosphate content ranges from 31 to 63 mg of 
P2O5 per 100 g of soil, increasing from 26 to 62 % of total phosphorus in the following sequence of soils: gray forest - 
dark gray podzolized – chernozem podzolized – chernozem ordinary - chernozem typical. It is proved that the content of 
organic phosphates in soils directly depends on the content of humus (r = 0.979). In chernozem typical (70- years fallow 
land) their number is reduced from 62.9 mg P2O5 per 100 g of soil in a layer of 0-20 cm to 27.8 mg in a layer of 140-160 
cm. Corg:Porg value decreases with depth even more significantly, that is, the content of humus decreases more 
intensively than the content of organic phosphates. In chernozem typical heavy-loam in the field experiment of the NSC 
ISSAR O.N. Sokolovsky after the plowing of a 40-year-fallow land feather in an arable layer of soil on a control plot for 
30 years of systematic plowing, the greatest changes were observed in the content of organic phosphates. The amount 
of phosphates decreased from 62.2 to 38.8 mg P2O5 per 100 g of soil. Also, the amount of active phosphates decreased 
from 35.1 to 23.7 mg P2O5 per 100 g of soil, but the content of mobile forms of phosphates (according to Chirikov and 
Olsen) remained virtually unchanged, which explains the high buffer of chernozem. The conclusion of the results of nine 
tours of agrochemical survey of soils showed a positive trend of growth of the average weighted content of mobile 
phosphate forms. During 1964-1970 (first tour) to 2006-2010 (ninth tour), it has increased on average in Ukraine from 71 
to 112 mg P2O5, in Polissya - from 63 to 118, in the Forest-Steppe - from 81 to 106 and in the Steppe - from 67 to 
120 mg P2O5 per kilogram of soil. The final part of the article lists the 11 most relevant research areas concerning 
phosphorus in soils of modern agroecosystems, whose results could provide favorable conditions for solving the 
problem of phosphorus nutrition of plants in national agriculture. 
 
Key words: soil; phosphate fund; evolution; phosphate profile; field experiment; agrochemical survey. 
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В умовах стаціонарних польових дослідів на чорноземі звичайному у Донецькому 
регіоні впродовж дев’яти років (1997-2005) провели моніторинг вмісту нітратів у 
ґрунті в межах орного шару під основними культурами зерно-просапної сівозміни на 
варіантах з різними способами обробітку ґрунту. Одночасно реєстрували річну 
динаміку кількості опадів і температури повітря. Виявлено тривалий ефект впливу 
метеорологічних факторів на формування нітратного живлення рослин. Показано, 
що вміст нітратів залежить від погодних умов не тільки поточного, але й двох 
попередніх років, і також від способу основного обробітку ґрунту. Визначено 
особливості формування азотного режиму ґрунту на варіантах із традиційною 
відвальною оранкою, безвідвальним плоскорізним та нульовим обробітками. 
Показано, що нульовий обробіток максимально захищає ґрунт від перегріву та 
пересушування у спекотний період року, що сприяє збереженню пулу 
легкодоступного азоту, але не гарантує зниження його втрат при низьких 
температурах повітря та в умовах перезволоження ґрунту пізньої осені. Швидкість 
відновлення вмісту рухомого азоту в ґрунті за нульового обробітку є нижчою, 
порівняно з оранкою та безвідвальним плоскорізним обробітком, однак, ця різниця 
нівелюється меншою інтенсивністю витрат азоту. Максимальну швидкість 
відновлення пулу рухомого азоту констатували на варіантах оранки, а максимальну 
інтенсивність витрат – за безвідвального плоскорізного обробітку. Всі висновки 
підтверджено результатами кореляційного аналізу та дисперсійного аналізу ANOVA. 
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1. Вступ 
 
Нітратний азот – це найбільш засвоюваний азот у ґрунті, за запасами якого можна 

оцінювати забезпеченість рослин цим основним елементом живлення та прогнозувати 
врожайність сільськогосподарських культур [1, 2]. Вміст нітратів в орному шарі великою 
мірою залежить від активності біологічної складової системи «ґрунт-рослина» [3, 4], на 
функціонування якої суттєво впливають погодні умови [5] та тип обробітку ґрунту [3, 4]. 
Продиктована сьогоденням необхідність упровадження ґрунтофільних агротехнологій 
актуалізує визначення їх ефективності залежно від коливань погоди, особливо, з огляду 
на проблеми змін клімату [6, 7]. Європейські вчені виявили, що екстремальні погодні 
явища, зокрема, тривалі періоди посухи й рясних опадів, частота проявів яких останнім 
часом зростає, провокуючи зміни активності й складу ґрунтової мікрофлори, призводять 
до різкої втрати азоту через емісію та вилуговування [8]. Досліджено також, що масштаби 
втрат можна зменшити шляхом мінімізації обробітку ґрунту [9, 10]. Показано, що в умовах 
контрастності клімату тривале застосування нульового обробітку (no-till) підвищує кількість 
органічних речовин (потенційні джерела мінералізації азоту), компенсуючи тим самим 
зниження рівня мінералізації [11]. Це підтверджується американськими дослідниками [12], 
які показали, що нульові технології обробітку ґрунту в періоди тривалих посух сприяють 
формуванню більш високого вмісту нітратного азоту в ґрунті, ніж інтенсивні. 

Українськими вченими визначено основні періоди сільськогосподарського року, 
коли метеорологічні особливості помітно впливають на ефективність основного обробітку. 
Показано, що окрім суттєвої залежності від погоди під час вегетаційного періоду [13], не 
останню роль відіграють метеоумови осені, зокрема, кількість опадів у вересні [14]. А 
саме, за посушливої осені (кількість опадів у вересні менше 22 мм) виявлено перевагу 
дискування над оранкою щодо врожайності зерна пшениці озимої, хоча, за достатньо 
зволоженого квітня (кількість опадів більше 40 мм) оранка є більш ефективною. 
Максимальну розбіжність між впливом різних типів основного обробітку ґрунту на вміст 
нітратів в орному шарі спостерігали в посушливі роки [5] і виявили, що в роки достатньої 
зволоженості за умови повного мінерального удобрення така розбіжність може бути 
нівельованою. Тобто, вплив різних способів обробітку ґрунту на вміст нітратів в орному 
шарі ґрунту та врожайність с.-г. культур істотно залежить від метеорологічних умов 
поточного року і попередньої осені, а також від таких кліматичних особливостей, як 
контрастність погоди, часті тривалі посухи тощо. 
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Метою досліджень є визначення нагального і тривалого впливу метеорологічних 
факторів на вміст нітратів в орному шарі ґрунту та формування азотного режиму 
чорнозему звичайного за оранки, безвідвального плоскорізного та нульового обробітку 
ґрунту в зерно-просапній сівозміні в умовах Донецького регіону. 

 
2. Об’єкти, матеріали і методи досліджень 
 
Роботу проведено в межах польового стаціонарного досліду на базі дослідного 

господарства ДП «ДГ «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», що знаходиться у с. Суха-Балка 
Ясинуватського району Донецької області. Територія належить до Степової кліматичної 
зони південного сходу України і розташована на Донецькій височині північно-західної 
частини Донецького кряжу. Географічні координати: 48°19'39.3"N, 37°46'12.9"E, висота над 
рівнем моря 190 м. Ґрунт – чорнозем звичайний важкосуглинковий слабоеродований на 
лесі. Дослід закладено у 1997 р. і завершено у 2005 р. Застосовано зерно-просапну 
сівозміну з таким чергуванням культур: кукурудза на силос, пшениця озима, кукурудза на 
зерно, ячмінь, соняшник, зерносуміш, озима пшениця, кукурудза на зерно. 

Виконано три типи основного обробітку ґрунту: (1) різноглибинна відвальна 
оранка; (2) різноглибинний безвідвальний плоскорізний обробіток; нульовий обробіток (no-
till). Глибина обробітку визначалася технологічними потребами вирощуваних культур. 
Застосування мінеральних добрив та гербіцидів – за системою традиційних виробничих 
технологій з додатковою для no-till обробкою ділянок за два тижні до посіву гербіцидом 
Раундап (3 кг/га).  

Проби (змішані зразки) ґрунту відбирали з шару 0-30 см в період активної вегетації 
культур та під час збирання врожаю. 

Визначення вмісту нітратного азоту в зразках ґрунту виконано за методом 
Грандваль-Ляжу (ДСТУ 4414-02). Статистичну обробку даних – результатів аналізу 
виконували методами багатофакторного дисперсійного (ANOVA) та кореляційного 
аналізів. Метеорологічні спостереження проведено на метеопосту селища Суха-Балка за 
такими показниками: кількість опадів (мм), температура повітря (ºС). 

 
3. Результати спостережень та досліджень 
 

3.1. Метеорологічні умови  
 

Період досліджень характеризується контрастністю погодних умов. Середня річна 
температура повітря коливалася від +7,9 оС до +11,2 оС. Середньодобова температура 
повітря найтеплішого місяця – липня варіювала від +20,6 оС до +27,6 оС, найхолоднішого, 
січня – від -7,6 оС до -0,3 оС. Кількість річних опадів коливалася від 421,4 мм до 804,1 мм. 
Найбільша місячна кількість опадів приходиться, частіше за все, на червень (до 245,6 мм), 
найменша - відповідає травню (від 0,8 мм до 97,0 мм). Найбільш помітні різниці між 
роками дослідження спостерігали у такі періоди: (1) період активних температур більше 
+ 10 оС; (2) період вегетації основних культур (V-VII місяці); (3) пізня осінь (X-XI місяці) 
(Табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Метеорологічні показники за 1997-2005 рр. 
 

Рік 

Метеорологічні параметри 

сума опадів 
періоду 

активних 
температур 
>10 оС, мм 

сума  
активних 

температур 
повітря 

>10 оС, оС 

середня 
температура 

повітря 
V-VII 

місяців, оС 

сума 
опадів 

V-VII місяців, 
мм 

сума 
опадів 
X-XI  

місяців, мм 

середня 
температура 

повітря  
X-XI  

місяців, оС 

середня 
річна 

температура 
повітря, оС 

1997 326 2990 20,4 299,6 136,5 4,6 7,9 
1998 124 3736 22,8 133,5 76,5 4,1 10,0 
1999 147 3733 21,6 144,0 110,0 5,5 11,2 
2000 313 3482 19,7 177,4 26,5 5,7 10,2 
2001 491 3625 20,8 355,6 52,0 6,7 10,0 
2002 307 3650 22,3 121,0 100,5 6,0 10,5 
2003 311 3293 20,5 245,5 76,7 5,8 8,6 
2004 229 3371 18,6 145,0 99,0 6,0 9,8 
2005 160 3735 20,8 140,0 105,7 6,9 10,2 

1994-2015 238 3623 20,2 168,2 69,4 5,4 10,0 
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Середнє (за роки досліджень) значення гідротермічного коефіцієнта Селянинова 
(ГТК) становить 0,97 (Табл. 2), однак між окремими роками констатовано суттєву різницю: 
закладку досліду здійснено в рік (1997) інтенсивного зволоження [15], перші два і останній 
роки (1998,1999 і 2005), є такими, що відповідають умовам зони сухого землеробства; 
протягом чотирьох років зволоження було достатнім (2000, 2002-2004) і один рік 
характеризується як рік інтенсивного зволоження (2001). Таким чином, впродовж часу 
експерименту ми мали змогу фіксувати вплив різноманітних погодних умов на поведінку 
об’єкту досліджень – вмісту нітратів у ґрунті. 

 

Таблиця 2 
Гідротермічний коефіцієнт Селянинова  
 

Рік 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ГТК 1,25 0,53 0,64 0,94 1,67 0,91 1,06 1,11 0,58 

 

3.2. Динаміка вмісту нітратів у ґрунті та середні дані за ротацію сівозміни 
 

Проведеними дослідженнями виявлено наявність істотного зв’язку між вмістом 
нітратного азоту в ґрунті і способом основного обробітку ґрунту. Однак виявлено, що 
загальна картина рівня азотного живлення культур в зерно-просапній сівозміні 
контролюється параметрами ГТК (Рис. 1).  
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Умовні позначення - тип обробітку:         відвальний,         безвідвальний,          нульовий 

 

Рис. 1. Середній (за вегетаційний період під усіма культурами сівозміни)  
вміст нітратів у ґрунті в шарі 0–30 см 

 

Усереднення даних восьми років (1998–2005) вказує на більш низький вміст 
нітратів у шарі ґрунту 0–30 см за відмови від обертання пласта. За оранки усереднений 
показник становить 36,9 мг/кг ґрунту, за безвідвального плоскорізного обробітку – 
34,1 мг/кг ґрунту, за нульового – 29,4 мг/кг ґрунту при найменшій істотній різниці середніх 
(95 % рівня достовірності) – 2,7 мг/кг ґрунту. Зменшення вмісту нітратів в орному шарі 
ґрунту за нульового обробітку (відносно оранки) спостерігається вже з першого року, а за 
безвідвального плоскорізного – в період тривалого достатнього зволоження (Рис. 1). На 
третій (2002) рік після посушливого періоду (1998–1999 рр.) маємо відчутно нижчий вміст 
нітратів за безвідвального обробітку порівняно з оранкою, а в посушливі роки (1998, 1999, 
2005), з ГТК менше 0,7, та в перші два роки виходу із посухи (2000 та 2001) різниця між 
оранкою і безвідвальним плоскорізним обробітком майже відсутня. 

За абсолютними значеннями у перші два посушливі роки (1998–1999) ґрунт 
характеризується середнім та низьким рівнем вмісту нітратів в орному шарі (16,1–18,4 за 
оранки, 15,1–19,2 за безвідвального і 12,3–16,1 мг/кг ґрунту за нульового обробітків 
відповідно). У подальші роки спостерігали достатнє зволоження, окрім останнього – 
посушливого 2005-го, і більш високий рівень вмісту нітратів у ґрунті. 
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Після дворічної посухи три роки триває суттєве підвищення вмісту нітратного азоту 
в орному шарі ґрунту (в середньому до 50 мг/кг за інтенсивних обробітків та до 40–45 – за 
нульового обробітку). В подальшому спостерігається зменшенням значень показника до 
рівня біля 40 – для оранки, 35 – для безвідвального плоскорізного обробітку та 30 мг/кг 
ґрунту для нульового обробітку, що триває останні три роки (2003–2005). 

Тобто, існує загальна тенденція до збільшення вмісту нітратного азоту в ґрунті у 
межах орного шару впродовж ротації сівозміни із помітним підвищенням у перші три роки 
після тривалої посухи. Однак, за оранки і безвідвального плоскорізного обробітку вміст 
NO3 в ґрунті досягає підвищеного рівня (40 мг/кг ґрунту і вище) вже в перший рік 
достатнього зволоження (2000), тоді як за нульового обробітку цей рівень нітратного 
живлення досягається лише на третій рік (2002) після дворічної посухи. Отже, за 
нульового обробітку формування підвищеного рівня вмісту нітратів після дворічної посухи 
відбувається на два роки довше, ніж за інтенсивного – відвального і безвідвального. 

Застосуванням кореляційного аналізу виявлено особливості формування рівня 
вмісту нітратів у ґрунті за різних типів обробітку, що визначають динаміку азотного 
живлення по роках ротації сівозміни. Простежено відчутний зв’язок вмісту азоту з 
метеорологічними факторами протягом кількох років (Табл. 3). Співставляючи залежності 
з коефіцієнтом кореляції Пірснона r за модулем більше 0,5 можна сказати, що із трьох 
варіантів обробітку нульовий обробіток забезпечує найслабшу залежність вмісту нітратів 
від опадів у теплий період поточного року (r = 0,74), але натомість, сприяє утворенню 
найсильнішого зв’язку з опадами (r = -0,79) і температурою (r = 0,82) у позавегетаційний 
період минулого року, повністю нівелюючи вплив метеофакторів пізньої осені та режиму 
зволоження теплого періоду позаминулого року. 

За безвідвального плоскорізного обробітку виявлено максимальну чутливість 
вмісту азоту до опадів теплого періоду поточного року (r = 0,88) і температур 
попереднього (минулого) року (r = 0,54). Оранка підтримує максимальний (із трьох 
варіантів обробітку) зв’язок вмісту нітратів із сумою температур більше +10 оС: не дуже 
щільний для поточного року (r = -0,38), але найбільш більш тісний (r = 0,64) для 

позаминулого, так само, як і з середньорічною температурою у позаминулому році (r = 0,77). 
 

Таблиця 3 
Коефіцієнт кореляції Пірсона між середнім (під основними культурами сівозміни) вмістом у ґрунті 
нітратів (шар 0–30 см) і кліматичними показниками  
 

Показник Рік 
Обробіток 

відвальний безвідвальний нульовий 

Опади періоду активних 
температур 
більше +10 оС, мм 

поточний1 0,86 0,88 0,74 
минулий 0,41 0,33 0,66 
позаминулий -0,37 -0,44 -0,04 

Сума температур більше 
+10 оС, оС 

поточний -0,38 -0,32 -0,28 
минулий 0,50 0,54 0,29 
позаминулий 0,64 0,62 0,41 

Опади за Х-ХІ місяці, мм 
минулий -0,58 -0,58 -0,79 
позаминулий -0,18 -0,13 -0,15 

Середня температура Х-
ХІ, оС 

минулий 0,77 0,71 0,82 
позаминулий -0,34 -0,42 -0,05 

Середньорічна 
температура повітря, оС 

поточний -0,24 -0,18 -0,24 
минулий 0,64 0,70 0,31 
позаминулий 0,77 0,73 0,71 

Сумарна річна кількість 
опадів, мм 

поточний 0,49 0,47 0,62 
минулий 0,03 0,03 0,04 
позаминулий -0,30 -0,32 -0,09 

Примітка: поточний – рік, коли визначено вміст азоту в ґрунті 

 
4. Обговорення результатів 
 

4.1. Кореляційні залежності вмісту нітратів у ґрунті від метеофакторів як 
індикатор направленості та інтенсивності азотного обміну  

 

Згідно з отриманими даними в умовах проведення спостережень за будь-якого 
обробітку ґрунту кореляція вмісту нітратів з кількістю опадів у період активних температур 
більше +10 оС, як і з сумою опадів поточного і минулого років, є позитивною, але для 
позаминулого року – негативною (Табл. 3). Сумарна температура повітря періоду 
активних температур та середньорічна температура повітря, навпаки, мають обернений 

103



ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2018. 87. Погромська Я.А. (100-106) 

 

зв’язок із вмістом нітратів у поточному році, але для минулого і позаминулого років 
спостерігаємо достатньо щільну пряму кореляцію.  

Такі кореляційні залежності можна пояснити наступним чином. Рівень вмісту 
нітратного азоту в ґрунті великою мірою визначається врівноваженням протилежно 
направлених процесів – мобілізації азоту через мінералізацію органічної речовини і 
іммобілізації – через гуміфікацію [16], інтенсивність яких залежить від водного, повітряного 
і температурного режимів. Мінералізаційні процеси максимально інтенсивні за достатньої 
кількості вологи та при оптимальних температурах. В умовах проведення досліджень 
недостатнє зволоження часто є обмежувальним фактором, що пояснює прямий зв’язок 
вмісту нітратів у ґрунті з кількістю опадів поточного і минулого років. Обернений зв’язок із 
кількістю опадів позаминулого року може обумовлювати ємність ґрунтових резервів 
нітратного азоту та вказує на те, що однаковість інтенсивності процесів їх використання і 
відновлення може призвести (за два-три роки) до зменшення кількості доступного азоту в ґрунті.  

Чергування оптимальних гідротермічних умов із періодичним висушуванням ґрунту 
сприяє інтенсивному гумусоутворенню [12]. Підвищені температури сприяють 
висушуванню ґрунту та закріпленню азоту в складі гумусу. Тому ми спостерігаємо 
обернений зв’язок вмісту нітратного азоту в ґрунті з температурними показниками 
поточного року. А прямий зв’язок насиченості ґрунту нітратним азотом з температурою 
повітря минулого і позаминулого років характеризує швидкість використання резервів 
ґрунтового азоту, іммобілізованого в попередні роки, та інтенсивність їх поповнення. 

 

4.2. Зв’язок вмісту нітратів у ґрунті з опадами у теплий період 
 

Той факт, що нульовий обробіток, порівняно з інтенсивними, призводить до 
найменш щільного зв’язку вмісту нітратів в орному шарі ґрунту з опадами періоду 
активних температур більше + 10 оС поточного року (r = 0,86; 0,88 та 0,74 для відвального, 
безвідвального та нульового обробітків відповідно), може свідчити про вологозахисні 
властивості технологій no-till. Це сприяє підтриманню відносно сталого рівня інтенсивності 
нітрифікаційних процесів. 

Те, що вплив опадів минулого року за нульового обробітку є найвідчутнішим серед 
усіх обробітків (r = 0,41; 0,33 та 0,66 для відвального, безвідвального та нульового 
обробітків відповідно), вказує на більшу тривалість терміну збереження пулу 
легкодоступного азоту, напрацьованого у попередній період активних температур, 
можливо, завдяки зменшенню його витрат. Мінімально відчутний за нульового обробітку 
обернений зв’язок між вмістом нітратів і кількістю опадів позаминулого року (r = -0,37; -
0,44 та -0,04) може бути свідченням як зменшення витрат азоту, так і наближення 
швидкості витрат до швидкості відновлення його запасів, що узгоджується з [12]. 

Максимальна (серед усіх обробітків) щільність позитивної кореляції за 
безвідвального плоскорізного обробітку вмісту азоту з кількістю опадів теплого періоду 
поточного року дає можливість зробити висновок про високий ризик пересушування, а 
мінімальна щільність позитивної кореляції з опадами минулого року та максимально 
щільна негативна кореляція з опадами позаминулого року свідчать про максимальну 
інтенсивність витрат мінерального азоту за цього типу обробітку. Більш висока щільність 
від’ємної кореляції з кількістю опадів позаминулого року за інтенсивних обробітків 
пояснюється перевагою швидкості витрат рухомого азоту над відновленням його кількості 
(максимально для безвідвального плоскорізного обробітку). 

 

4.3. Зв’язок вмісту нітратів у ґрунті з температурою повітря у теплий період 
 

Підвищення температури повітря у теплий період поточного року негативно 
відбивається на вмісті нітратів у ґрунті, але найменш помітно це на варіанті нульового 
обробітку (r = -0,38; -0,32 та -0,28). Це свідчить про зменшення (у тому ж напрямку) 
температурної залежності іммобілізації азоту ґрунту. Однак, помітне зменшення значень 
коефіцієнту позитивної кореляції для нульового обробітку з сумарною температурою 
минулого (r = 0,50; 0,54 та 0,29) і позаминулого (r = 0,64; 0,62 та 0,41) років ми схильні 
пов’язувати зі зниженням інтенсивності відновлення запасів рухомого азоту за no-till. Між 
тим, максимальне значення коефіцієнту r зв’язку сумарної температури повітря періоду 
активних температур позаминулого року з умістом NO3 на оранці свідчить про 
максимальну інтенсивність там відновлення запасів азоту. 

 

4.4. Зв’язок вмісту нітратів у ґрунті з метеоданим позавегетаційних періодів 
 

В межах умов проведення досліджень спостерігається відчутний вплив погодних 
умов осені попередніх двох років на рухомість азоту в ґрунті (Табл. 3). Середня 
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температура повітря у період жовтень-листопад попереднього (минулого) року прямо 
зв’язана із середнім умістом нітратів у ґрунті в період вегетації с.-г. культур наступного 
(поточного) року (з r = 0,77; 0,71 та 0,82), а кількість опадів у жовтні-листопаді корелює 
негативно (для відвального та безвідвального r = -0,58, для нульового обробітку r = -0,79). 
Тобто, тепла і посушлива попередня осінь є більш сприятливою для рухомості азоту в 
ґрунті наступного року. 

Позитивну кореляцію вмісту в орному шарі ґрунту нітратів з осінньою 
температурою повітря попереднього року, яка зумовлює і температуру ґрунту, можна 
пояснити тим, що в чорноземах мінералізація органічного азоту активно здійснюється 
восени, але зниження температур змінює склад ґрунтової мікрофлори [17, 18], уповільнює 
процеси нітрифікації, накопичує аміачний азот та погіршує аерацію. Саме тому процеси 
мінералізації гальмуються і встановлюється домінування іммобілізації. Підвищення ж 
осінньої температури повітря сприяє посиленню нітрифікації і збільшенню насиченості 
ґрунту нітратами. За відмови від обернення пласта в прохолодних умовах температура в 
орному шарі ґрунту частіше за все є нижчою, ніж на відвальній оранці [12, 19, 20], що 
пояснює наявність більш щільної залежності формування нітратного режиму ґрунту від 
температур жовтня-листопаду попереднього (минулого) року при застосуванні no-till. 
Негативну кореляцію насиченості ґрунту нітратами у поточному році з кількістю осінніх 
опадів попереднього (минулого) року можна пояснити інтенсифікацією процесів 
мінералізації органічного азоту при достатньому зволоженні. Процес посилюється за 
наявності рослинних залишків у ґрунтозахисних технологіях (роблячи азот у ґрунтів під no-
till максимально залежним від метеоумов осені). Таким чином формуються умови для 
переведення азоту в амонійну форму (амоніфікація) з подальшою його фіксацією, 
зокрема, необмінно, глинистими мінералами. Окрім того, підвищення зволоженості 
зменшує аерованість ґрунту, що додатково негативно впливає на нітрифікацію. 

Більш висока щільність від’ємної кореляції з кількістю опадів (для відвального 
обробітку r = -0,18, для безвідвального r = -0,13, для нульового обробітку r = -0,15), як і 
з температурою повітря (для відвального обробітку з r = -0,34, для безвідвального 
r = -0,42, для нульового обробітку r = -0,05), періоду жовтень-листопад позаминулого 
року за інтенсивних обробітків визначається переважанням витрат азоту над 
відновленням його кількості в ґрунті під культурами зерно-просапної сівозміни. 
Максимальний зв’язок для безвідвального плоскорізного, і несуттєвий – для нульового обробітку 
підтверджує урівноваження процесів витрат та накопичення нітратів у ґрунті за no-till. 

 
Висновки 
 
В результаті проведених досліджень виявлено, що за ґрунтово-кліматичних умов 

Донеччини no-till в зерно-просапній сівозміні сприяє меншій залежності азотного режиму 
ґрунту від погодних факторів теплого періоду поточного року, збільшуючи впливовість 
погоди позавегетаційного періоду. Нульовий обробіток посилює залежність від 
температур та опадів осені і температурного режиму теплого періоду попереднього року, 
суттєво зменшуючи вплив метеофакторів позаминулого року. 

Інтенсивні обробітки створюють протекторні умови восени, але можуть бути 
ризикованими за екстремальних погодних явищ у період вегетації рослин. Оранка 
характеризується максимально пролонгованим ефектом температурного впливу, 
збільшуючи щільність залежності від температурних показників позаминулого року. За 
безвідвального плоскорізного обробітку азот ґрунту виявляє максимальну чутливість до 
опадів теплого періоду поточного року і суми температур попереднього. 

Визначено особливості азотного режиму за різних обробітків ґрунту. Показано, що 
інтенсивність відновлення вмісту рухомого азоту в ґрунті за нульового обробітку є нижчою 
відносно оранки та безвідвального плоскорізного обробітку, однак це зниження 
врівноважується і меншою інтенсивністю витрат азоту. Ґрунт під оранкою 
характеризується максимальною інтенсивністю відновлення пулу рухомого азоту, а ґрунт, 
оброблений безвідвальним плоскорізом – максимальною швидкістю витрат азоту. 
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In the conditions of stationary field experiments on the chernozem ordinary in the Donetsk region during nine years 
(1997-2005), the content of nitrates in the soil under the arable layer was monitored under the main crops of grain-
spreading crop rotation in variants with different methods of soil tillage. At the same time, the annual dynamics of rainfall 
and air temperature were recorded. The long-term effect of the influence of meteorological factors on the formation of 
nitrate nutrition of plants was revealed. It is shown that the content of nitrates depends on the weather conditions not 
only of the current, but also of the previous two years, as well as on the method of basic soil tillage. The peculiarities of 
formation of the soil nitrogen regime on variants with traditional moldboard plowing, moldboardless and zero tillage were 
determined. It has been shown that the zero tillage maximally protects the soil from overheating and overdrying during a 
hot period of the year, which contributes to the preservation of a readily accessible nitrogen pool, but does not 
guarantee its loss reduction under low air temperatures and under the conditions of soil overmoistening in late autumn. 
The rate of restoration of the content of available nitrogen in the soil under zero tillage is lower, compared to plowing 
and moldboardless tillage, however, this difference is offset by a lower intensity of nitrogen consumption. The maximum 
rate of recovery of a pool of available nitrogen was stated on plowing variants, and the maximum intensity of 
expenditure - under moldboardless tillage. All conclusions were confirmed by the results of correlation analysis and 
dispersion analysis ANOVA. 
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 Исследование проведено с целью выявления влияния действия и 
последействия органических удобрений на основе куриного помета на 
качественный и количественный состав гумуса в черноземе оподзоленном 
тяжелосуглинистом в условиях краткосрочного полевого опыта. Для 
определения эффективности действия и последействия куриного помета и 
компостов на его основе на качественный и количественный состав гумуса 
использованы полевой, лабораторный и математико-статистические методы. 
Выяснили, что внесение куриного помета и компостов на его основе 
способствовало повышению содержания общего углерода. На контроле (без 
внесения удобрений) содержание общего органического углерода в почве было 
на уровне 1,7 %. После внесения помета, компоста (помет + солома) и компоста 
(помет + лузга) в дозе 10 т/га содержание органического углерода в почве 
соответствующих вариантов составляет 1,80; 1,83 и 1,90 %. Наиболее 
благоприятное воздействие на ориентирование типа гумусообразования в 
гуматном направлении констатировано под влиянием последействия компоста 
помета с лузгой подсолнечника. 
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1. Введение 
 
При длительной антропогенной нагрузке на агроэкосистему изменяется как 

содержание гумуса, так и его качественный состав [1]. С запасами гумуса и его 
качественным составом тесно связаны не только морфологические и основные физико-
химические свойства почвы, но и водный, воздушный и тепловой режимы [2]. Анализ 
гумусного состояния пахотных почв Украины за последние годы свидетельствует о том, 
что по сравнению с целинными аналогами, оно претерпело существенные 
количественные и качественные изменения. Вызваны такие изменения интенсификацией 
сельского хозяйства и уменьшением поступления органических материалов в почву. 
Согласно статистическим данным внесение органических удобрений в Украине 
катастрофически уменьшилось - с 8,6 тонн на 1 га пашни в 1990 году, до 0,5 тонн на 1 га в 
2016 году [3]. Одновременно с уменьшением содержания гумуса происходит и изменение 
его качественного состава, а именно - уменьшение доли труднорастворимых фракций 
гумуса, которые более устойчивы к минерализации [4].  

Главным признаком деградации гумуса, который определяет масштабы его 
потерь и ухудшения качества почвы, является ослабление процесса образования 
гуминовых кислот, изменение их состава и упрощение структуры. Обеднение гумуса 
подвижными фракциями гуминовых кислот и гуматами, наряду с усилением фульватной 
направленности процессов превращения органических веществ, существенно снижают 
агрономическое качество гумуса и его способность противостоять неблагоприятным 
воздействиям [5].  

В агрономии известны различные приемы увеличения запасов гумуса и 
улучшения его качества, но важным фактором, влияющим на гумусное состояние почвы, 
остается внесение органических удобрений [1; 2]. Систематическое внесение 
органических удобрений, способствует увеличению содержания гумуса и расширению 
соотношения СГК/СФК благодаря поступлению свежих органических веществ, являющихся 
источником для синтеза молодых гуминовых кислот [6]. Поэтому почвоведы традиционно 
утверждают, что систематическое внесение в почву органических удобрений очень важно 
для сохранения основной массы стабильного гумуса [7]. 

Сохранение производительности агроценозов требует решения вопросов 
повышения содержания и качества гумуса в почвенном профиле, о необходимости 
развития и совершенствования этого сегмента отрасли сельского хозяйства в научных 
трудах отмечали: И.В. Александрова [8], Д.С. Орлов [9], А.А. Бацула [10], Е.В. Скрыльник 
[11], K. Kovacs [12], C. Tingting [13], N. Matsuyama [14]. 

Целью данной работы является выявление влияния действия и последействия 
органических удобрений на основе куриного помета на качественный и количественный 
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состав гумуса в черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом в условиях краткосрочного 
полевого опыта. 

 
2. Объекты и методы исследований  
 
Полевой краткосрочный опыт проведен на опытном поле ГП ИП «Граковское» 

ННЦ «ИПА имени А.Н. Соколовского» в Харьковском районе Харьковской области на 
черноземе оподзоленном с 2015 по 2017 годы. Территория характеризуется умеренно 
теплым и умеренно влажным климатом [15]. Площадь посевных участков – 59 м2, учетная 
площадь – 48 м2. Размещение участков рендомизированное, повторность – 
четырехкратная. Заложение и проведение полевого опыта выполнено по методике 
Б.А. Доспехова [16].  

Варианты опыта: 1 – без удобрений (контроль); 2 – куриный помет; 3 – компост 
(помет + солома); 4 – компост (помет + лузга).  

В качестве органических удобрений использовали: куриный помет и компосты, 
изготовленные на его основе с добавлением влагопоглощающих наполнителей (лузга 
подсолнечника и солома пшеницы) в объемном соотношении 80 % помета и 20 % 
наполнителя. Компостирование проводили на открытых площадках с принудительной 
аэрацией путем перемешивания современным оборудованием (Aeromaster 130). Срок 
компостирования 3 месяца. Дозы внесения помета и компостов – 10 т/га в пересчете на 
массовую долю общего азота, что соответствует рекомендуемым дозам внесения куриного 
помета в Украине [17]. 

Органические удобрения вносили каждый год на новых участках (в мае 2015, 
2016, 2017 года) перед посевом кукурузы, равномерно распределяя и заделывая вручную 
лопатой в слой почвы 0-30 см.  На всех участках каждый год выращивали кукурузу. 

Пробы почвы отбирали агрохимическим буром по слоям 0-10, 10-20 и 20-30 см в 
конце августа 2015, 2016 и 2017 годов, после сбора урожая [18]. В процессе подготовки 
образцов к дальнейшим аналитическим исследованиям производили их смешивание, 
получая, таким образом, один лабораторный образец для слоя 0-30 см. Образец 
измельчали и просеивали на сите 1 мм. Для определения качественного и 
количественного состава гумуса смешанные образцы почвы подвергали анализу с 
использованием следующих методик: общее содержание органического углерода - ДСТУ 
4289: 2004 [19]; групповой и фракционный состав гумуса по методу И.В. Тюрина в 
модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой - ДСТУ 7828:2015 [20]. 

 
3. Результаты и обсуждение 
 
3.1. Изменения параметров гумусного состояния почвы в первый год  
       действия удобрений 
 
Установлено, что краткосрочное воздействие помета и компостов на его основе, 

способствовало изменению общего содержания органического углерода в почве (Собщ) и 
качественного состава гумуса. На контроле (без внесения удобрений) определено самое 
низкое содержание Собщ – 1,7 %. При этом действие помета способствовало росту 
параметров на 5%, а компостов помета с соломой и лузгой – на 7 и 12 % относительно 
контроля (Табл. 1).  

 
Таблица 1  
Действие помета и компостов на групповой и фракционный состав гумуса в черноземе 
оподзоленном в первый год применения   

 

Вариант 
Собщ. 

% 

Содержание углерода компонентов гумуса, % к общему содержанию 
органического углерода в почве (Собщ.) 

фракции гуминовых 
кислот (ГК) 

фракции  
фульвокислот (ФК) 

негидроли- 
зуемый  
остаток 
(гумин) 

1 2 3 сумма 1а 1 2 3 сумма 

Без 
удобрений 

1,70 2,5 33,4 8,8 44,7 3,0 10,1 6,9 16,0 36,0 19,3 

Помет 1,80 2,7 33,4 8,9 45,0 3,1 8,1 6,0 13,3 30,4 24,6 

Компост 
(помет + 
солома) 

1,83 3,7 34,1 9,8 47,6 3,1 8,0 5,7 11,2 28,0 24,4 

Компост 
(помет + 
лузга) 

1,90 4,0 35,2 9,8 49,0 2,9 8,1 4,7 11,7 27,3 23,7 
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Внесение обоих видов компоста способствовало активизации процесса 
новообразования гуминовых кислот первой фракции (ГК-1) и возрастанию их 
относительной доли в составе гумуса. Наибольшее содержание ГК-1 определено после 
внесения компоста помета с лузгой – 4 %, что на 1,5 % превышает содержание фракций 
ГК-1 на контроле. При этом следует отметить, что внесение некомпостированного помета 
не оказало существенного влияния на содержание фракци ГК-1.  

Результаты исследований также свидетельствуют о том, что применение помета 
и компостов на его основе не оказывает положительного воздействия на содержание 
фульвокислот фракции 1а, ее содержание осталось на уровне контроля – 3,0 % от 
общего содержания органического углерода.  

Содержание первой фракции фульвокислот (ФК-1) уменьшается под действием 
помета и компостов относительно контроля (без внесения удобрений). Наиболее низкое 
содержание фракций ФК-1 обнаружено после внесения компоста помета с соломой 8,0 %, 
которое на 2,1 % меньше, чем на контроле. Самое большое содержание фракции ФК-1 
определено на контроле - 10,1 %.  

Действие компостов положительно влияет на содержание гуминовых кислот, 
связанных с кальцием (ГК-2), что указывает на приоритетное формирование более 
устойчивых гумусовых соединений с высокой степенью бензоидности, которые играют 
важную роль в процессе почвообразования. Действие некомпостированного помета не 
оказало никакого влияния на содержание фракции ГК-2, оставив его на уровне контроля.  

Содержание гуминовых кислот третьей фракции (ГК-3) так же увеличилось под 
действием компостов, но осталось неизмененным после внесения некомпостированного 
помета. Увеличение содержания фракций ГК-3 под действием компостов связано с 
переходом зрелых гумусовых веществ из состава компоста в почвенный поглощающий 
комплекс и их закреплением. Содержание фракции ГК-3, согласно классификации 
государственного стандарта Украины [21], после внесения компостов характеризуется как 
высокое, а после внесения некомпостированного помета и на контрольном варианте 
имеет среднее значение.  

На всех экспериментальных участках после внесения органических удобрений 
сохраняется общая тенденция к снижению содержания третьей фракции фульвокислот 
(ФК-3). Наиболее высокое содержание фракций ФК-3 определено на контроле - 16,0 %, 
наименьшее - после внесения компостов помета с соломой и лузгой - 11,2 и 11,7 % 
соответственно.  

Действие помета на органическое вещество чернозема оподзоленного 
способствовало накоплению содержания гумина - негидролизуемого остатка, что также 
имело место и при внесении компостов. Абсолютная доля гумина увеличилась на 23 – 
25 % по сравнению с контролем, что указывает на комплексный характер процессов 
гумусообразования, которые сопровождаются глубокой трансформацией привнесенного 
органического вещества в малоподвижные и стабильные фракции гумуса. Тенденция к 
сохранению и увеличению содержания гумина под действием помета и компостов на его 
основе имеет положительное влияние на сохранение почвенного гумуса, поскольку 
негидрозизуемый остаток является его потенциальным источником в почве.  

Внесение помета и компостов способствовало увеличению доли углерода 
гуминовых кислот (СГК) в общем содержании органического углерода почвы (Собщ), что 
указывает на усиление степени гумификации. Такое быстрое влияние на распределение 
группового состава гумуса почвы можно объяснить тем, что в состав компоста входит 
значительное количество доступных органических веществ, что, в свою очередь, 
способствовало сохранению существующих и образованию молодых ГК.  

Действие компоста помета с лузгой способствовало увеличению доли гумина и ГК 
при одновременном снижении содержания ФК, что, в свою очередь, вызывало 
расширение отношения СГК/СФК и определяло развитие процесса гумусообразования по 
гуматному типу [21].  

 
3.2. Параметры гумусного состояния почвы через год после внесения 
       удобрений (последействие) 
 
Последействие компоста помета с лузгой определило самое высокое увеличение 

общего содержания органического углерода почвы - до 1,82 %. Самое же низкое 
содержание Собщ определено на контроле без внесения удобрений - 1,67 %, которое 
практически не изменилось по сравнению со значением, измеренным после первого года 
эксперимента. Положительный эффект последействия помета и компостов на его основе 
объясняется воздействием на восстановление содержания органического углерода 
благодаря трансформации внесенных в почву органических материалов. 

Спустя год после внесения свежего органического вещества, в почве увеличилось 
содержание подвижных форм гумусовых веществ. Так, последействие компостов 
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способствовало активизации процесса новообразования фракции ГК-1 и возрастанию ее 
относительной доли в составе ГК (Табл. 2). Наибольшим оказалось содержание ГК-1 на 
варианте, где в прошлом году внесли компост помета с лузгой. Некомпостированный 
помет не оказал влияния на содержание фракции ГК-1.  

 
Таблица 2  
Последействие помета и компостов на групповой и фракционный состав гумуса в черноземе 
оподзоленном (на второй год после внесения)   
 

Вариант 
Собщ. 

% 

Содержание углерода компонентов гумуса, % к общему содержанию 
органического углерода в почве (Собщ.) 

фракции гуминовых 
кислот (ГК) 

фракции  
фульвокислот (ФК) 

негидроли- 
зуемый  
остаток 
(гумин) 

1 2 3 сумма 1а 1 2 3 сумма 

Без 
удобрений 

1,67 2,8 31,3 9,0 43,1 3,6 6,3 8,5 18,1 36,5 20,4 

Помет 1,77 2,8 31,7 9,8 44,3 3,4 7,4 6,6 18,1 35,5 20,1 

Компост 
(помет + 
солома) 

1,72 4,1 32,5 11 47,6 2,8 7,1 5,3 16,3 31,4 21,0 

Компост 
(помет + 
лузга) 

1,82 4,7 32,8 12 49,6 2,2 6,2 3,6 14,7 26,7 23,7 

 

Стоит отметить, что по сравнению с действием компостов в первый год, их 
положительное последействие оказалось более эффективным относительно содержания 
фракции ФК-1а, снизив ее долю в составе гумуса.  

Последействие помета и компоста помета с соломой не имело положительного 
влияния на содержание фракции ФК-1, повысив ее содержание по сравнению с 
контролем. Наиболее низкое содержание фракций ФК-1, отмечено на контроле - 6,3 % и 
после применения компоста (помет + лузга) - 6,2 %. Наибольшее содержание фракции 
ФК-1 определено после внесения помета - 7,4 %. 

Под влиянием последействия компостов в гумусе чернозема оподзоленного 
увеличилось содержание фракции ГК-2, что свидетельствует о закреплении гуминовых 
кислот в черноземе оподзоленном.  

Применение органических удобрений способствовало уменьшению содержания 
фракций ФК-2. Наименьшее содержание отмечено после внесения компоста (помет + 
лузга), а наибольшее - на контроле.   

Содержание фракции ГК-3 увеличилось под влиянием последействия обоих 
вариантов компоста, что указывает на их пролонгированное действие на гумусное 
состояние чернозема оподзоленного.  

На всех удобренных участках сохраняется общая тенденция к уменьшению 
содержания фракции ФК-3 по сравнению с неудобренными, что наиболее заметно на 
варианте компоста помета с лузгой.  

Применение помета и его компоста с соломой не оказало положительного 
последействия на накопление гумина в общем составе гумуса, сохранив его содержание 
на уровне контроля. Последействие компоста помета с лузгой способствовало 
превращению привнесенного органического материала в малоподвижные и стабильные 
составные части гумуса, увеличив содержание гумина на 3,3 % относительно контроля.  

Последействие помета и компостов на его основе обеспечило увеличение доли 
СГК в содержании Собщ, что указывает на усиление степени гумификации. Соотношение 
между количеством гуминовых и фульвокислот увеличилось с 1,18 до 1,88, что, согласно 
государственному стандарту Украины [21], соответствует фульватно-гуматному и 
гуматному типу гумусообразования. Наиболее существенные коррекции типа 
гумусообразования констатированы на вариантах последействия компоста помета с 
лузгой (гуматный тип). Последействие некомпостированного помета не оказало влияния 
на тип гумусообразования, сохранив фульватно-гуматный тип.  

 
4. Выводы 
 
Действие компоста помета с лузгой уже в первый год применения удобрения в 

условиях полевого эксперимента на черноземе оподзоленном способствовало 
увеличению общего содержания углерода гумуса на 12 %, ГК - на 10 % и гумина - на 
23 %, что, в свою очередь, приводит к формированию гумуса гуматного типа.  

Последействие компоста (помет + лузга), т.е. влияние на параметры гумусового 

110



ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2018. 87. Товстый Ю.Н. и др. (107-111) 

 

состояния на второй год после внесения удобрения, так же было эффективным. Имело 
место положительное влияние на содержание Собщ, с сохранением его на уровне 1,82 %, 
что на 9 % больше относительно контроля. Наиболее благоприятное воздействие на 
ориентирование типа гумусообразования в гуматном направлении констатировано под 
влиянием последействия компоста помета с лузгой подсолнечника. 
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The study was conducted to determine the effect of the action and aftereffect of organic fertilizers on the basis of litter 
on the qualitative and quantitative composition of humus in chernozem podzolized heavy loam. To determine the 
effectiveness of the action and the aftereffect of manure and compost on its basis, the qualitative and quantitative 
composition of humus uses field, laboratory and mathematical-statistical methods. Certainly, the introduction of manure 
and compost on its basis contributed to an increase in the content of total carbon. On control (without fertilization), the 
total carbon content was 1.7%. After the introduction of litter, compost (litter + straw) and compost (litter + husk) at a 
dose of 10 tons / ha, it is 1.80; 1.83 and 1.90% respectively.  
 
Key words: chernozem podzolized; litter; compost humus; humic acids; fulvic acids; group-fractional composition of 
humus. 
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Представлено історію кафедри ґрунтознавства Харківського національного 
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від моменту заснування (1894 р.) до 
цього часу. Засновником першої у світі кафедри грунтознавства був  
В.В.Докучаєв, а першим завідувачем – М.М. Сибірцев. З діяльністю кафедри 
пов’язано створення першої у світі класифікації грунтів, створення першого 
підручника з грунтознавства і закладання основ методології науки про грунт на 
генетично-еволюційних засадах.   
У статті розкрито здобутки професорсько-викладацького складу кафедри 
протягом майже 125-річного періоду; показано значущість напрацювань у галузі 
грунтознавства для розвитку знань як в Україні, так і в багатьох країнах світу, 
для яких підготовлено велику кількість спеціалістів і науковців. 
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1. Епоха закладання фундаменту українського ґрунтознавства. 
    Докучаєвський етап 
 

Кафедра ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва розпочала свій славетний шлях 5 січня 1894 р. за ініціативи та під 

керівництвом засновника науки про ґрунт В.В. Докучаєва у Ново-Олександрійському 

Інституті сільського господарства і лісівництва (нині м. Пулави, Польша). Це була перша в 

світі кафедра ґрунтознавства, де протягом майже 125-річної діяльності завжди було і є 

нині збалансоване поєднання навчальної і науково-дослідної роботи, орієнтованої на 

потреби сільськогосподарського виробництва. 

Історія кафедра ґрунтознавства завжди була пов’язана з розвитком передових 

напрямів у ґрунтознавстві, а часто й абсолютно новітніх. Саме такі засади започаткували 

видатний учений –засновник науки про ґрунт – В.В. Докучаєв – та його талановитий учень 

і перший завідувач кафедри професор М.М. Сибірцев. У цей час було створено першу у 

світі класифікацію ґрунтів на генетичних принципах (класифікація Докучаєва і Сибірцева), 

перший підручник «Почвоведение» та інші ґрунтово-картографічні і земельно-оцінювальні 

наукові розробки. 

В основу науки про ґрунт В.В. Докучаєв поклав генетично-еволюційні засади, а 

саме: ґрунт – це самостійне природне тіло; ґрунт – це природно-історичне тіло; ґрунт – це 

функція природного середовища. Такий підхід розкрив складний розвиток ґрунтотворного 

процесу, різноманітність ґрунтів у світі та незамінну властивість ґрунту – родючість. 

Уперше розроблені В.В. Докучаєвим та його учнями і послідовниками теорія 

ґрунтотворного процесу, генетична класифікація ґрунтів, положення про п’ять факторів 

ґрунтотворення (клімат, материнські породи, рослинність, рельєф, і вік країни), а також 

поняття про «тип» ґрунту, морфологічну діагностику ґрунтів і методи ґрунтової 

картографії, зональність ґрунтового покриву,карти ґрунтів європейської частини Росії, 

бонітування земель тощо і сьогодні використовуються ґрунтознавцями всього світу. 

У період з 1899  до 1911 р. кафедрою ґрунтознавства Ново-Олександрійського 

інституту сільського і лісового господарства керував відомий ґрунтознавець академік 

К.Д. Глінка. Під його керівництвом проводилися дослідження генези, географії та 

класифікації ґрунтів, які охоплювали близько 3 млн км2території Сибіру і Середньої Азії. 

Напрацьований матеріал було покладено в основуоглядової карти ґрунтів азіатської 

частини СРСР, співавтором якої був академік Л.І. Прасолов. 
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Надбанням національної науки стали численні розробки К.Д. Глінки: нова 

генетична класифікація ґрунтів світу; перше обґрунтування п’яти типів ґрунтоутворення 

(підзолистий, болотний, степовий, солонцюватий, латеритний), за якими формуються 25 

типів ґрунтів; теорія розвитку профілю деяких ґрунтів шляхом знемулювання верхніх 

горизонтів (1911 р.), що згодом (1956 р.) Ф. Дюшофур назвав «lessive» (лесиважем); 

підручник із ґрунтознавства, який перевидавався шість разів (1908, 1915, 1927, 1931, 

1932, 1935 рр.), у т.ч. англійською мовою (1915). У 1927 р. К.Д. Глінку було обрано дійсним 

членом АН СРСР (перший академік-ґрунтознавець) та першим президентом створеного 

на той час Міжнародного товариства ґрунтознавців. 

У 1911 р. завідувачем кафедри було призначено асистента, а згодом (1912 р.) 

ад’юнкт-професора В.П. Смірнова-Логінова. Він продовжив наукові традиції, започатковані 

М.М. Сибірцевим і К.Д. Глінкою проводячи дослідження з розділу «Мінералогія ґрунтів», 

пізнання підзолистого процесу ґрунтоутворення і виконуючи ґрунтові обстеження Томської 

губернії і Алтаю. На той час на запрошення завідувача, асистентом кафедри став 

випускник Варшавського університету С.М. Муравлянський, наукові пошуки якого були 

спрямовані на характеристики твердої фази ґрунту (гранулометричний склад, фізико-

механічні властивості). 

 

2. Початок Харківського етапу розквіту кафедри 

 

Ново-Олександрійський інститут сільського господарства і лісівництва 1914 року 

було переведено до м. Харкова, що збіглось із початком Першої світової війни, а 26 

березня 1921 р., згідно з Постановою Раднаркому УРСР, інститут перейменовано на 

Харківський інститут сільського господарства і лісівництва. Кафедру ґрунтознавства було 

розміщено у будівлі на вул. Мироносицькій, 92. Так розпочався харківський етап історії 

кафедри ґрунтознавства. 

B.П. Смірнов-Логінов залишив кафедру у зв’язку з обранням його деканом 

сільськогосподарського факультету Тбіліського політехнічного інституту, а згодом очолив 

кафедру ґрунтознавства Тбіліського сільськогосподарського інституту, організованого на 

базі названого факультету. Виконання обов’язків завідувача кафедри ґрунтознавства 

Харківського інституту сільського і лісового господарства було доручено професору 

C.М. Муравлянському. 

З 1924 до 1959 р. кафедру ґрунтознавства очолював академік Олексій 

Никанорович Соколовський – видатний учений-ґрунтознавець, перший президент академії 

аграрних наук України, академік АН УРСР і ВАСГНІЛ, ректор Харківського 

сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва (1944-1959 рр.), визначний 

організатор сільськогосподарської науки і виробництва. 

Згідно з науково-історичними працями В.А. Вергунова (2006, 2008), Г.С. Гриня 

(1970), О.М. Грінченка (1994), В.І. Канівця (2005, 2006), Д.Г. Тихоненка (2001, 2004, 2012, 

2015) цьому етапу історії кафедри передувала доленосна ідея розвитку генетичного 

(докучаєвського) ґрунтознавства на теренах України. Саме тоді (кінець XIX – початок 

XX ст.) почала формуватися українська школа ґрунтознавства, де особливу роль відіграли 

вчені-педагоги Ново-Олександрійського інституту сільського і лісового господарства на 

чолі з професором В.В. Докучаєвим, який організував другу експедицію (1888-1894 рр.) з 

вивчення земель території Полтавської губернії (перша нижньогородська експедиція). За 

результатами експедиційних досліджень було не тільки проведено вивчення земель цієї 

території України і виконано земельно-оцінювальні роботи, але й опубліковано книгу 

В.В. Докучаєва «Русский чернозем» (1883), покладено початок зародженню нової науки 

про ґрунт – ґрунтознавства і відкрито кафедру ґрунтознавства (1894 р.). 

Разом з тим, як відмічає С.П. Позняк (2010), «Не применшуючи ролі 

В. В. Докучаєва, все ж зазначимо: біля витоків вчення про чорноземи, що передували 

В. В. Докучаєву і навіть Ф.І. Рупрехту, стояли професори Харківського університету (тепер 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) Н.Д. Борисяк та  

І.Ф. Леваковський». 

Докучаєвський етап у розвитку ґрунтознавства (В.В. Докучаєв, М.М. Сибірцев, 

К.Д. Глінка та інші) змінився на теренах України у другій половині 20-х років XX ст. 

«набокіхським». 

О.І. Набокіх (1874-1920 рр.) був учнем і опонентом В.В. Докучаєва, вихованцем 

Ново-Олександрійського інституту сільського господарства і лісівництва, працював у 

Новоросійському (Одеському) університеті. Він засновник глибокопрофільного 

ґрунтознавства. У теперішньому Одеському аграрному університеті існує єдиний у світі 
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музей ґрунтів з чотириметровими і глибше монолітами. Набокіх О. І. проводив 

експедиційні дослідження ґрунтів Харківської, Херсонської, Подільської губерній; вивчав 

ґрунти інших територій (Волинь, Кубань, Молдова, Грузія); досліджував розвиток різних 

ґрунтів, класифікаційну проблематику, природно-ландшафтні комплекси, походження 

лесів тощо. Школу ґрунтознавців О.І. Набокіх продовжили Г.Г. Махов (генеза, діагностика, 

класифікація, картографування, агроінвентаризація ґрунтів), В.І. Крокос (основи палеопе-

дології) та A.Ф. Лебедев (грунтові і підгрунтові води, водно-фізичні властивості ґрунтів тощо). 

Розвиток ґрунтознавства в Україні у 20-ті рр. XX ст. пов’язаний з Г.Г. Маховим 

(життєвий шлях якого висвітлив професор B.А. Вергунов), який був головою секції 

ґрунтознавства СГНК України (1920-1927 рр.), організатором першого з’їзду ґрунтознавців 

України (15-21 квітня 1923 р.), учасником першої сільськогосподарської виставки у 

м. Москві (19-21 жовтня 1923 р.), де демонструвалися відібрані Г.Г. Маховим зразки 

ґрунтів із дослідних станцій України і складена ним карта ґрунтів України у масштабі 60 

верст в англійському дюймі, а також колекція ґрунтів України, експонати для якої були 

зібрані Г.Г. Маховим та Д.Г. Віленським. Цю колекцію ґрунтів було також представлено на 

Першому міжнародному конгресі ґрунтознавців у м. Вашингтоні (1924 р.). Разом із секцією 

ґрунтознавства України, яку він очолював, Г.Г. Махов переїхав із Києва у Харків і з 

15.03.1924 до 28.10.1924 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри ґрунтознавства 

Харківського інституту сільського господарства імені X. Раковського (нині Харківський НАУ 

імені В. В. Докучаєва). 

 
3. Внесок О.Н. Соколовського та його послідовників у розвиток  

    кафедри ґрунтознавства 

 

У 1924 р. в Харківському СГІ було створено науково-дослідну кафедру 

ґрунтознавства, професором якої обрано О.Н. Соколовського – наукового послідовника 

академіків В.Р. Вільямса і Д.М. Прянишникова. І деякий час в Інституті існувало два 

підрозділи – кафедра ґрунтознавства, яку очолював професор Г.Г. Махов, виконувала 

навчально-методичну роботу, а кафедра професора О.Н. Соколовського – науково-

дослідну роботу. Згодом відбулося об’єднання в єдину кафедру ґрунтознавства, яку 

очолив професор О.Н. Соколовський. У складі кафедри тоді працювали професори 

Г.Г. Махов, Д.Г. Віленський (пізніше став професором Московського державного 

університету імені М.В. Ломоносова, де видав у 1956 р. оригінальний підручник 

«Почвоведение» і заснував кафедру «Географії ґрунтів») і геоботанік Є.М. Лавренко 

(пізніше академік АН СРСР). 

У цей час Г.Г. Махов організував ряд експедицій по Україні, за результатами яких 

було створено карту ґрунтів України М 1:1000000 та монографію-підручник «Ґрунти 

України» (1930). Саме ця праця надала «друге дихання» докучаєвським методам 

дослідження ґрунтів (морфологічні ознаки як діагностичний метод розпізнавання ґрунтів у 

природі та зв’язок ґрунтового покриву з елементами фізико-географічних умов 

ґрунтоутворення, особливо, з рослинним світом). Г.Г. Махов розробив і запропонував 

програму агроінвентаризації земель території України. 

Академік О.Н. Соколовський очолював кафедру майже 35 років. Саме завдяки його 

керівництву створено наукову школу з агроґрунтознавства («Наукова школа академіка 

Соколовського», а потім «Харківська школа ґрунтознавців», «Українська школа ґрунтознавців»). 

Коло наукових питань представників співтовариства українського грунтознавства 

охоплювало актуальні й нині проблематики: теорія походження легкорозчинних солей у 

ґрунтах (О.Н. Соколовський, Г.С. Гринь, А.Ф. Яровенко); галогенез лесової товщі України 

(Г.С. Гринь); розвиток змитих ґрунтів (С.С. Соболєв); учення про активний і пасивний мул, 

гумус; колоїдно-хімічна технологія ґрунтів (О.Н. Соколовський, М.К. Крупський, 

Н.Б. Вернандер, М.І. Лактіонов, О.Я. Демідієнко); парадокс Соколовського – адсорбтивна 

ненасиченість лесів на Са2+ (О.Н. Соколовський) і кристалообмінний водень 

(Н.В. Дубовська); колоїдно-хімічні дослідження гумусу ґрунтів як полідисперсної системи 

(М.І. Лактіонов); теорія і практика розрахунку доз унесення кальцію у ґрунти за 

допоглинанням (О.М. Грінченко); походження й окультурювання солонцюватих ґрунтів 

Середнього Придніпров’я (О.М. Грінченко, О.М. Можейко) і ґрунтів каштанового комплексу 

(О.Н. Соколовський, О.М. Можейко, В.Д. Кисіль); теорія окультурювання ґрунтів України і 

внесення вапна та гіпсу на чорноземних і торфових ґрунтах (О.М. Грінченко, С.Т. Вознюк, 

І.А. Шелар); унесення малих доз гіпсу (2-4 ц/га в рядки під час сівби)(О.М. Грінченко, 

В.О. Пелипець); культурний (антропогенний) процес ґрунтоутворення (О.М. Грінченко, 

Г.Я. Чесняк); польова діагностика ґрунтів України (Г.С. Гринь); номенклатурний список 
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ґрунтів України та їх агровиробниче групування (Г.С. Гринь, Н.Б. Вернандер, 

О.М. Можейко, А.Ф. Яровенко, В.Д. Кисіль); методика великомасштабних ґрунтових 

обстежень і складання карт ґрунтів України (Г.С. Гринь, Н.Б. Вернандер, О.М. Можейко, 

В.Д. Кисіль, А.Ф. Яровенко); сільськогосподарська типологія земель (Г.С. Гринь); кріогенна 

теорія походження лесів і сольових акумуляцій (О.О. Киреєв). 

На базі кафедри ґрунтознавства під керівництвом академіка О.Н. Соколовського 

було створено науково-дослідний інститут ґрунтознавства (1956 р.), який спочатку 

розміщувався на території кафедр ґрунтознавства, агрохімії та землеробства по вул. 

Дзержинського, 92. 

 

4. Продовження наукових традицій харківської школи ґрунтознавства 

 

За результатами великомасштабних досліджень ґрунтів України (1957-1961 рр.) 

учнями і послідовниками академіка О.Н. Соколовського складено ґрунтові карти і 

супровідні матеріали різного масштабу і призначення. Велика робота з обстеження 

ґрунтового покриву України виявилась каталізатором розвитку багатьох наукових 

напрямів харківської школи ґрунтознавців: схилове ґрунтоутворення в Лісостепу і Степу 

України (А.О. Георгі); колоїдно-хімічна характеристика трансформації гумусу чорноземів 

під впливом сільськогосподарської культури (М.І. Лактіонов); еволюція, систематика і 

використання легких ґрунтів південного заходу Східно-Європейської рівнини 

(Д.Г. Тихоненко); лучні, болотні і торфові ґрунти, їх окультурювання (С.Т. Вознюк. 

P.C. Трускавецький, М.О. Горін, Ю.Т. Коробченко); культурне (антропогенне) 

ґрунтоутворення у різних природних зонах світу: Полісся, Лісостеп, Степ, Тропіки Африки 

(В.Д. Муха); азотний фонд чорноземів (О.A. Чесняк); великомасштабне дослідження 

ґрунтів території Бєлгородської області (1962-1972 рр.) і складання карт ґрунтів колгоспів і 

радгоспів у масштабі 1:10000 з агровиробничими характеристиками (Д.Г. Тихоненко, 

А.О. Георгі, М.О. Горін); ґрунти Карпатського регіону (В.І. Канівець); розвиток поверхнево-

солонцюватих ґрунтів України (Б.С. Носко); колоїдно-хімічна технологія ґрунтів 

(О.Я. Демідиєнко); галоморфні і подові ґрунти сухих степів (М.І. Полупан); реградовані 

ґрунти Лісостепу України (М.М. Шелякін); причини солонцюватості ґрунтів сухих степів 

України (А.Ф. Нестеренко); дослідження хімії гумусу різних ґрунтів (О.О. Бацула); 

придатність ґрунтів Донбасу під сади (В.А. Джамаль); зрошення і галогенез ґрунтів 

(П.І. Кукоба); розвиток чорноземів України (В.О. Бистрий); мочарні ґрунти (А.І. Сулима, 

М.І. Полупан, Є.В. Яровенко), агрогенетична характеристика ґрунтів України 

(О. П. Канаш); осолоділі ґрунти (Е. І. Яшинова), заплавні осолоділі ґрунти (Д.І. Ковалішин), 

агрогенетична характеристика та бонітування ґрунтів Казахстану (Б.П. Лобода, 

В.А. Бобров, В.С. Гусак), підвищення родючості ґрунтів Західної України (І.О. Коцюба), 

бонітування ґрунтів (В.П. Кузьмичов, А.І. Сірий). 

Протягом 20 років (1959-1979) завідувачем кафедри ґрунтознавства був 

Олександр Маркович Грінченко – доктор сільськогосподарських наук, професор, 

заслужений діяч науки УРСР, ректор ХСГІ (1959-1969 рр.), учень і послідовник 

О.Н. Соколовського. Це був період активного продовження дослідження ґрунтів України і 

розвинення досягнень генетичного й агрономічного ґрунтознавства великою плеядою 

українських учених.  

У 1977 р. Харківський сільськогосподарський інститут перебазувався на нове місце 

–територія навчально-дослідного господарства у селищі Рогань (з 2004 р. – 

«Докучаєвське»). Кафедра розмістилася в навчальному корпусі № 4 на двох перших 

поверхах, де має чотири навчальні лабораторії, дві лекційні аудиторії, дві вагові кімнати, 

кабінет-музей геології і мінералогії, кабінет-музей лабораторії генезису і картографії 

ґрунтів, який нараховує більше 150 монолітів ґрунтів від одного до трьох метрів глибиною, 

що були відібрані під час навчальних практик студентів III курсу факультету агрохімії і 

ґрунтознавства під керівництвом Д.Г. Тихоненка, A.O. Георгі та М.О. Горіна у 1962-

1972 pp. 

Наступні 26 років (1979-2005 рр.) кафедру очолював Микола Ілліч Лактіонов – 

доктор сільськогосподарських наук, професор, учень академіка О.Н. Соколовського. Він 

був проректором з навчальної роботи Харківського державного аграрного університету 

імені В.В. Докучаєва (1969-1993 рр.) і його ректором (1993-1996 рр.). Кафедра 

продовжувала наукові традиції, які були закладені видатними вченими-ґрунтознавцями 

попередніх років. Професор М.І. Лактіонов створив власну наукову школу дослідників 

органічної частини ґрунту, розглядаючи її як складний і динамічний за хімічним складом 

комплекс органічних і органо-мінеральних сполук зі стійкими властивостями. Ґрунтовність 
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думки сприяла використанню керівником і його учнями наявних і розроблених власноруч 

методів досліджень, спрямованих на вивчення властивостей гумусу, а не лише його 

варіабельного складу. 

З 2005 до 2012 р. завідувачем кафедри ґрунтознавства був Дмитро 

Григорович Тихоненко – доктор сільськогосподарських наук, професор, відомий фахівець 

з еволюції, класифікації і раціонального використання ґрунтів України, який також 

працював деканом факультету агрохімії і ґрунтознавства (1974-1996 рр.) та проректором з 

навчальної роботи Харківського НАУ імені В.В. Докучаєва (1996-2009 рр.). Тоді на кафедрі 

працювали чотири професори – д-р с.-г. наук Д.Г. Тихоненко, д-р с.-г. наук М.І. Лактіонов, 

д-р с.-г. наук, чл.-кор. УААН С.Ю. Булигін, д-р біол.наук М.О. Горін, шість доцентів 

кандидатів наук – В.В. Дегтярьов (декан факультету агрохімії і ґрунтознавства), 

В.С.Тарара, Л.Л. Величко, К.Б. Новосад, О.М. Казюта, О.Ю. Чекар; викладач, канд. с.-г. 

наук В.С. Тіщенко; асистент С.В. Крохін; три старших лаборанти – В.О. Малюга, 

Н.П. Булат, Г.М. Чередниченко, лаборант – О.С. Яременко. Протягом 1999-2002 рр. 

докторантом кафедри був В.І. Філон – доцент кафедри агрохімії, який у 2011 р. захистив 

докторську дисертацію на тему: «Діагностика і екологобезпечне спрямування 

трансформації ґрунтів при внесенні добрив». 

З 2005 р. на кафедрі діє науково-виробнича лабораторія з охорони ґрунтів, 

науковими керівниками якої були професори С.Ю. Булигін і B.В. Дегтярьов, а 

завідувачами у різні роки були магістри C.В. Калюга та Д.В. Гавва, асистент С.В. Крохін, 

аспірант Ю.В. Дегтярьов. 

 

5. Сучасний етап діяльності кафедри 

 

З 2012 р. кафедру очолює доктор с.-г. наук, професор В.В. Дегтярьов, який 

працював заступником проректора з заочної освіти (1993-2001 рр.), деканом факультету 

агрохімії і ґрунтознавства (2001-2013 рр.) та першим проректором Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (2013-2016 рр.). У 2010 р. 

захистив докторську дисертацію на тему: «Колоїдно-хімічна характеристика гумусово-

акумулятивного ґрунтотворення і родючості природних й агрогенних чорноземів 

лівобережного Лісостепу та Степу України».  

Напрями наукової роботи кафедри у цей період орієнтовані на реалізацію 

державної політики в галузі охорони і підвищення родючості ґрунтів України. Останнім 

часом ґрунтовий покрив України зазнав значного антропогенного навантаження, унаслідок 

чого відбулися деградаційні зміни, що призвели до зниження кількості поживних речовин і 

гумусу, підвищення кислотності, руйнування структури, переущільнення орного шару, 

розвитку водно-ерозійних процесів, хемогенного забруднення ґрунтів і, в кінцевому 

підсумку, до зниження родючості ґрунтів. У зв’язку із цим викладачі кафедри включилися у 

виконання державних наукових програм з охорони і підвищення родючості ґрунтів, з їх 

агровиробничої характеристики і класифікації.  

Продовжувачі школи М.І. Лактіонова, наукова група під керівництвом професора 

В.В. Дегтярьова у складі доцентів О.Ю. Чекар, С.В. Крохіна, О.І. Моргунової, 

О.С. Жернової вивчають вплив сучасних агрономічних заходів на трансформацію 

органічної частини ґрунтів. Продовжуються дослідження закономірностей утворення 

активного і пасивного гумусу, реакційної здатності гумусу, визначення функціональних 

(хімічних) груп та їх значущості у формуванні поглинальної здатності ґрунтів за різного 

господарського використання. 

Наукова група, якою керує професор Д.Г. Тихоненко, продовжуючи традиції 

генетичного ґрунтознавства і розвиваючи нові еколого-ландшафтні аспекти, спрямовує 

свій пошук на дослідження впливу господарської (антропогенез) діяльності на сучасні 

процеси ґрунтогенезу, агрономічні характеристики та екологічні режими ґрунтів у межах 

долинних ландшафтів Полісся і Лісостепу України (біодіагностика, систематизація, оцінка, 

еволюція). На основі цих досліджень розроблено палеографічну схему еволюції 

долинного ландшафту і ґрунтоутворення протягом голоцену квартера (Д.Г. Тихоненко), а 

також класифікацію ґрунтів України (Д.Г. Тихоненко), яка слугує основою для формування 

класифікаційного списку ґрунтів України, їх агрономічного групування, що є головною 

науковою базою для проведення майбутніх ґрунтових обстежень території держави з 

використанням дистанційного зондування землі. 

Професор М.О. Горін обґрунтував теорію і практику агрохімічного окультурювання 

заплавних ґрунтів Полісся і Лісостепу України, що дозволяє у два-три рази підвищити 

врожайність природних (заплавних) трав (луків). 
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Результатами досліджень доцента О.М. Казюти показано, що лісові алювіальні 

ґрунти заплави верхнього і середнього Сіверського Дінця розвиваються за гідроморфно-

акумулятивним типом ґрунтоутворення. У зв’язку з високою активністю кальцію і низькою 

активністю йонів натрію, що обумовлено врізаністю русла ріки в карбонатні мезозойські 

породи (як правило, крейдяні), заплавні ґрунти Сів. Дінця не мають ознак солонцюватості. 

Доценти К.Б. Новосад і Д.В. Гавва провели ґрунтові дослідження і виявили позитивний 

вплив лісових культур на агрономічну якість деградованих оранкою чорноземних ґрунтів. 

Дуже важливі закономірності зміни характеристик ґрунтів та їх родючості встановила 

доцент Л.Л. Величко за результатами дослідження дії лісових смуг різного меліоративного 

призначення. 

З 2008 р. на кафедрі працюють доцент канд.біол.наук А.О. Ачасова і д-р с.-г.наук 

А.Б. Ачасов, напрямами наукових пошуків яких є ґрунтово-геоінформаційні засади 

протиерозійної оптимізації агроландшафтів.  

За останні роки оновилися і зміцнилися наукові контакти кафедри ґрунтознавства з 

колегами із різних країн далекого та ближнього зарубіжжя. Особливо плідною була та є 

творча співпраця з кафедрами ґрунтознавства Московського університету імені 

М.В. Ломоносова, Московської сільськогосподарської академії імені К.А. Тимірязєва, 

Санкт-Петербурзького державного агроуніверситету, Центрального музею ґрунтознавства 

імені В.В. Докучаева РАСГН, Воронезького державного університету, Нижньогородського 

СГІ, Курської державної СГА імені І.І. Іванова, Казанського держуніверситету, 

Бєлгородського державного СГІ, Південного Федерального університету (Ростов-на-Дону). 

Підтримуються наукові зв’язки з ученими-ґрунтознавцями у Білоруському НДІ 

ґрунтознавства та агрохімії, Молдавському НДІ імені М.О. Дімо, Молдавському 

державному університеті, Молдавському СГІ, Грузинському державному аграрному 

університеті, Грузинському державному університеті імені І. Чавчавадзе, Естонській 

сільськогосподарській академії, Болгарському Науково-дослідному інституті фуражних 

культур (м. Плевен). Поглиблено польсько-українську співпрацю в рамках європроекту 

«Роль науки у формуванні та професійному удосконаленні дорадчих кадрів». Польським 

колегам (Вармінсько-Мазурський університет) зроблено пропозиції (професор, д-р біол. 

наук М.О. Горін) щодо виробництва екобезпечної продовольчої продукції і розробки 

спільно з Інститутом добрив і ґрунтознавства у Пулавах проекту «Перша у світі кафедра 

ґрунтознавства». 

За останні 30-40 років викладачі кафедри опублікували більше 40 підручників і 

посібників для навчальної роботи студентів агроуніверситету і ВНЗ України. Серед них 

такі підручники, як: «Ґрунтознавство» (2005), «Практикум з ґрунтознавства» (2009), 

«Картографія ґрунтів» (2014), «Геологія з основами мінералогії» (2014), «Охорона ґрунтів і 

відтворення родючості» (2017), видані з грифом Міносвіти і використовуються практично 

на всіх кафедрах ґрунтознавства ВНЗ України. 

Професорсько-викладацький склад кафедри ґрунтознавства ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва, починаючи з 70-80 років ХХ ст., брав участь у розробці навчального 

плану спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство», а в останні роки, разом з 

ґрунтознавцями «Національного університету біоресурсів і природокористування» та 

«Рівненського університету водного господарства і природокористування», розроблено і 

впроваджено у навчальний процес навчальний план підготовки магістрів за освітньо-

професійною програмою «Експертна оцінка ґрунтів» спеціальності «Агрономія». 

Особливо відмічаємо, що вихованці Харківської школи ґрунтознавців очолювали 

підготовку фахівців-ґрунтознавців в різних регіонах України, а також в країнах ближнього 

та дальнього зарубіжжя. Так, кафедру ґрунтознавства Львівського сільськогосподарського 

інституту (тепер агроуніверситет) довгий час очолював Г.А. Андрющенко, який був 

зональним керівником великомасштабного ґрунтового обстеження території Карпат і 

карпатського регіону в 1957-1961 рр. 

Кафедру ґрунтознавства тепер Національного університету біоресурсів і 

природокористування очолював відомий вчений з охорони, збереження і відтворення 

родючості чорноземів України професор М.К. Шикула. 

Заслужений діяч науки і техніки України, професор С.Т. Вознюк був більше 

30 років ректором Рівненського університету водного господарства і природокористування 

і завідувачем кафедри ґрунтознавства, а професор І.І. Назаренко очолював кафедру 

ґрунтознавства, агрохімії та землеробства в Чернівецькому національному університеті 

імені Ю. Федьковича. 

Представники Харківської школи ґрунтознавства очолювали підготовку фахівців з 

ґрунтознавства також у країнах ближнього та дальнього зарубіжжя: проф. Бела Дебрецені 
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(Угорщина), проф. Юрай Грашко та проф. Соня Моргачьова (Словакія), проф. Кноп Карел 

(Чехія), проф. В.Д. Муха (Росія), проф. Гарба Закарі (Нігерія), Іван Пачев (Болгарія). 

Професорами кафедр ґрунтознавства працюють випускники Інституту: Муса 

Карам (Егіпет), Меруки Камал (Алжир), Газі Ахмед (Ємен), Сангаре Саліф (Малі), проф. 

Ван Цзян, Цзян Ми Ін, Ху Жун Хай, Гаю Сюй Ке, Сяо Го Чжуан, Чжан Шу Юнь (Китай), 

Шарма Сурендер (Індія), Саїд Зерат Карр (Іран). 

При кафедрі ґрунтознавства Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва відновлено (з 

березня 2013 р.) роботу спеціалізованої вченої ради К 64.803.02 із захисту кандидатських 

дисертацій за спеціальністю 06.01.03 агрогрунтознавство і агрофізика.  

Викладачами кафедри отримано сім патентів на винаходи, які стосуються 

розробки нових видів повільнорозчинних добрив, переробки твердих побутових відходів в 

органо-мінеральні добрива, діагностики ґрунтових процесів, видано п’ять монографій з 

характеристиками розвитку і підвищення родючості чорноземів Лісостепу і Степу України, 

а також історії ґрунтознавства в Україні. 

Сьогодні на кафедрі ґрунтознавства Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва працюють та ведуть наукові дослідження доктор с.-г. наук, 

професор В.В. Дегтярьов, доктор с.-г. наук, професор Д.Г. Тихоненко, доценти, кандидати 

с.-г. наук К.Б. Новосад, С.В. Крохін, О.М. Казюта, А.О. Казюта, О.І. Козлова, О.С. Жернова, 

Ю.В. Дегтярьов, Д.В. Гавва, аспірант денної форми навчання С.В. Рєзнік та старші 

лаборанти В.О. Малюга, Г.М. Чередніченко та Л.Ф. Талалаєнко. 

Наукові дослідження, що проводяться на кафедрі ґрунтознавства із залученням 

студентів та аспірантів, продовжують наповнювати державну базу даних про ґрунтово-

земельні ресурси України як головне багатство нашої держави, їх еколого-генетичні та 

агровиробничі властивості, екологічні режими, сучасний стан, оцінювальні параметри, 

чого потребує практика ґрунтового картографування та землеоцінювання, актуалізованого 

кризовими явищами у світовій економіці. Найвища в Європі ставка земельної ренти, 

притаманна від природи родючим українським ґрунтам, повинна бути обов’язково 

врахованою в антикризових програмах уряду та інших державних інституцій України, у 

тому числі й стосовно заходів щодо нового туру великомасштабних обстежень ґрунтів для 

точного визначення їх ресурсних можливостей, оцінки землі як товару, її охорони і 

раціонального використання. 
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The role of the Soil Science Department of Kharkiv National Agrarian University named 
after V.V.Dokuchayev  in the development of soil science and education in Ukraine 
 
V.V. Degtyarev*, D.G. Tykhonenko, D.V. Gavva 
 
Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv, Ukraine 
*E-mail: dvv4013@gmail.com 

 
The history of the Soil Science Department of the Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev 
from the moment of foundation (1894) till nowadays. V.V. Dokuchaev was the founder of the Soil Science Department 
(the first in the world), and M.M. Sybertsev was the first head. The activity of the department is related to the creation of 
the first classification of soils, the creation of the first textbook on soil science and laying the foundations of the 
methodology of soil science on the basis of genetic and evolution. The article reveals the achievements of the teaching 
staff of the department during the almost 125-year period; it is shown the significance of studies in the field of soil 
science for the development of knowledge both in Ukraine and in many other countries, for which a large number of 
specialists and scientists have been trained. 
 
Keywords: soil science; education; Dokuchaev V.V.; Sybirtsev M.M.; Hlinka K.D. 
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