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ВСТУП 

За останні 20 років, в Україні площа еродованих ґрунтів збільшилася на 

1,9 млн. га і нині становить близько 12,1 млн. га сільськогосподарських угідь, 

з них майже 9,4 млн. га ріллі. Близько 19 млн. гектар є дефляційно–

небезпечними і для їхнього захисту пропонується кілька варіантів 

ґрунтоохоронного упорядковання агроландшафту. 

Підвищення родючості ґрунту – одна з важливіших завдань сьогодення. 

На жаль аналіз розвитку АПК України в цілому і східного регіону свідчить 

про те, що родючість ґрунту поступово знижується. Причин для цього багато 

і  основними з них є: ерозія і дефляція, грунтовтомлення, порушення 

природного балансу вуглецю, недостатнє і часто не правильне використання 

засобів хімізації та інше. 

Економічна криза кінця ХХ ст. початку ХХІ ст. найбільше вдарила по 

сільському господарству. Прагнення сільгоспвиробників отримувати 

стабільний економічний дохід змусила їх остаточно відмовитись від 

класичних сівозмін, а в деяких випадках взагалі зупинитись на монокультурі. 

Значні економічні витрати на проведення повного обробітку ґрунту також 

змусило фермерів переходити до мінімального обробітку ґрунту, або взагалі 

до системи No-till. Також значно знизився відсоток використання 

мінеральних добрив, а органіка зовсім «відійшла в історію». Лише 

використання пестицидів не зменшувалось, що остаточно призвело до 

знищення ґрунтової мікрофлори, а також корисної ентомофауни. 

Все це спричинило пошуки органічних систем землеробства, які б не 

лише зменшили хімічне навантаження на агроценози, але й здешевили 

виробництво сільськогосподарської продукції. В останні роки все більше 

уваги приділяється біологічним системам землеробства, що засновані на 

екологізації і біологізації інтенсифікаційних процесів. Біологізація – 

максимальне узгодження технології з біологічними вимогами культури і 

сорту. Все робиться для створення якнайкращих умов для розвитку 

основного об’єкта технології – рослини.  

Основними ознаками органічного чи альтернативного землеробства є 

правильне використання сівозміни; удобрення за допомогою органіки, 

рослинних решток, сидератів, соломи, тощо; повна (або часткова) відмова від 

застосування агрохімікатів. Основним напрямком біологізації вирощування 

сільськогосподарських культур є повне усунення деградації грунтів за 

рахунок біогенних засобів виробництва. На початковому етапі обов’язкова  

розробка проектів на основі становлення біогенної системи землеробства, яка 

передбачає значне розширення площ під чагарниковими масивами в якості  

відновлюваного органогенного ресурсу. В основу проектів повинні 

вводитись дані про рівень родючості грунтів поля чи їх частин, яка 

узагальнюється в показниках еколого-агрохімічних балів, топографічні 

дослідження кутів схилів полів та їх довжини, схеми біогенного розпаювання 

великих полів на клітини з мульчепластом  і замкнутими колами чагарників. 
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1. ЕРОЗІЯ ГРУНТІВ І ЇЇ СУЧАСНИЙ СТАН  

В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Головним соціальним завданням на сьогоднішній день є зняття 

гостроти в питанні забезпечення якісними продуктами харчування, а з 

урахуванням виконання всіх заходів по підвищенню врожайності вийти на 

стійке забезпечення ринку сільськогосподарською продукцією. Виконання 

цих рішень можливе тільки за рахунок підвищення родючості ґрунту, 

особливо чорноземів звичайних, які в Донецькій області займають 81,8 %. 

Ґрунт є одним з найважливіших елементів агроландшафту, по якому 

можна визначити його історію, зміну в часі, ступінь стійкості, сучасний стан і 

спрямованість процесів, які проходять у ньому. У Донецькій області 

підпадають під ризик водної ерозії близько 1,141 млн. га, 0,4 млн. га – 

еродовані схили з кутом нахилу більше ніж 10
о
.  

У Донецькій області налічується 60 типів ґрунтів. Звичайні чорноземи 

займають 92 % території, дернові — 4 %, лугові, болотні і виходи порід — по 

1 %, засолені й опідзолені — по 0,5 %. Потужність чорноземів і вміст гумусу 

знижується з півночі на південь. На Донецькому кряжі панують чорноземи 

хрящуваті, утворені на продуктах вивітрювання кам'яновугільних порід, а по 

північних схилах кряжа — на крейдах і мергелях; на Приазовській височині 

— малогумусні на лесови породах; у долах Сіверського Дінця й інших рік 

солонцюваті чорноземи, лугово-піщані ґрунти. Вміст гумусу за останні 15 

років зменшився на 0,35% [1]. 

Найбільшого забруднення зазнає верхній шар літосфери — ґрунт. Це 

пов'язано з розсіюванням у приземному прошарку атмосфери аеральних 

емісій промислових підприємств, що містять різноманітні екотоксиканти. 

Характерними викидами для Донецького регіону є важкі метали – мідь, цинк, 

свинець, кадмій, ртуть, та сполуки – фториди, сірководень та ін. Під дією цих 

сполук детоксикуючий потенціал ґрунтів у техногенно напружених районах 

суттєво зменшується і створюються умови для перенесення забруднюючих 

речовин з ґрунту в рослини сільськогосподарських культур. На жаль, 

сільськогосподарські підприємства не приділяють достатньої уваги вивченню 

якісного стану ґрунтів з метою планування і організації раціонального та 

економічно вигідного використання ґрунтів з різнобічним підходом їх 

охорони.  

Земельний фонд області станом на 1 січня 2014 року розподіляється за 

основними видами угідь: 

- сільськогосподарські угіддя - 2044,7 тис.га, що складає 77,1 % від 

загальної площі Донецької області, з них рілля – 1659,3 тис. га (62,5 %), 

багаторічні насадження – 58,2 тис.га (2,2 %). 

- ліси та інші вкриті лісом площі – 204,0 тис. га (7,7 %); 

- забудовані землі – 197,6 тис. га (7,5 %), з них під житловою 

забудовою - 33,2 тис. га; 

- під водою - 42,3 тис. га (1,6 %); 

- інші землі -162,6 тис. га (6,1 %). 
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По формах власності землі в області розподіляються таким чином: 

- у державній власності – 1097,3 тис. га (41,4 %); 

- у власності фізичних і юридичних осіб – 1539,1 тис. га (58,0 %); 

- у колективній власності – 15,3 тис. га (0,6 %). 

Розподіл земель по основним видам діяльності власників землі і 

землекористувачів: 

- сільськогосподарські підприємства - 967,1 тис. га, що складає 36,5 % 

від загальної площі Донецької області, з них рілля – 857,2 тис.га; 

- фермерські господарства – 196,3 тис.га (7,4 %); 

- підприємства, організації промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони і іншого призначення – 159,2 тис.га (6,0 %); 

- організації, установи природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного, історико-культурного призначення - 16,7 тис.га (0,6 %); 

- лісогосподарські підприємства - 120,8 тис. га (4,6 %); 

- водогосподарські підприємства - 15,9 тис.га (0,8 %). 

Підвищення родючості ґрунту – одна з важливіших завдань сьогодення. 

На жаль аналіз розвитку АПК України в цілому і східного регіону свідчить 

про те, що родючість ґрунту поступово знижується. Причин для цього багато 

і основними з них є: ерозія і дефляція, грунтовтомлення, порушення 

природного балансу вуглецю, недостатнє і часто не правильне використання 

засобів хімізації та інше. 

На землях Донеччини прискорено розвиваються процеси ерозії. В 

середньому з 1 га ріллі змивається біля 24 т ґрунту за рік. До того ж Донецька 

область знаходиться у зоні значної небезпеки вітрової та водної ерозії, тобто 

має місце певна імовірність проявлення так званих чорних бур, місцевого 

видування та ерозійні ситуації.  

Істотну небезпеку складають процеси технологічного пилення, тобто 

видування при безпосередньому проведенні технологічних операцій по 

обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур. В 

результаті вже більше 50 % ріллі еродовано, прогресуюче падає родючість 

ґрунтів. 

Враховуючи високу потенційну небезпеку ерозійних процесів і 

інтенсивного використання ґрунтового покриву в регіоні, в першу чергу 

необхідно використовувати ґрунтозахисну систему землеробства, яка 

базується на загальних принципах аналізу умов рельєфу, технологічних 

особливостях ґрунтового покриву, біологічних особливостях вирощування 

культур і має природоохоронну, природовідновлювальну направленість. 

Тобто розміщення вирощуваних культур відповідно до біологічних 

особливостей і технологічних властивостей ґрунту, що забезпечує зменшення 

змиву у 5-6 разів, створення на схилових землях оптимальних умов для 

накопичення вуглецю, поліпшення фосфорного та калійного режимів і в 

кінцевому результаті підвищення врожайності сільськогосподарських 

культур на 15-20 %. 

Заходи, що висвітлені у рекомендаціях є першим кроком на шляху 

створення надійного протиерозійного захисту, вони дозволять істотно 
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зменшити ерозійні втрати ґрунту і підвищити ефективність рослинницьких 

технологій. Всі заходи пройшли широку апробацію, мають достатнє наукове 

забезпечення і їх впровадження не потребує спеціальних знань, але в окремих 

випадках необхідні консультації науковців. 

 

2. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ГРУНТІВ ВІД РУЙНУВАННЯ 

ПРОЦЕСАМИ ВОДНОЇ І ВІТРОВОЇ ЕРОЗІЇ ТА ЗАПОБІЖНІ 

ПРОТИЕРОЗІЙНІ ЗАХОДИ 

2.1 Агроландшафтні аспекти оптимізації сільськогосподарських 

угідь 

В умовах 

інтенсивного землеробства 

неможливо забезпечити 

охорону ґрунтів від ерозії 

завдяки тільки 

агротехнічним засобам, 

необхідно проектування 

контурної організації 

території поряд з 

гідротехнічними і 

лісомеліоративними 

заходами. При сучасному 

інтенсивному землеробстві агроландшафт потребує охорони не тільки 

ґрунтового покриву, а і водних джерел. 

Організація території спрямована на створення комплексу сприятливих 

умов щодо раціонального й ефективного використання земельних ресурсів і 

засобів виробництва та їх охорони. 

Ландшафтно-екологічний підхід орієнтує на дотримання певних 

принципів, вимог оптимізації природного середовища, формування 

антропогенних ландшафтів. 

Ці проблеми найбільш повно і ефективно вирішуються в системі 

ґрунтозахисного контурно-меліоративного землеробства, основні відмінні 

особливості якої для умов інтенсифікації такі: 

1. Оброблювані землі підрозділяються на три технологічні групи по 

типу їх використання: 

              – крутістю до 3
о
 

              – крутістю від 3
о
 до 7

о
 

              – крутістю вище 7
о
 

2. Проектується контурна організація території землекористування з 

врахуванням структури природних комплексів і меж між технологічними 

групами земель. 
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3. Складається польова гідрографічна сітка у вигляді 

водорегулюючих валів, залужених водотоків. 

4. Використовуються ґрунтозахисні технології вирощування всіх 

культур, які базуються на різноглибинному безполицевому обробітку ґрунту, 

щілюванні та мульчуванні. 

В цілому виключення з ріллі схилових земель дає можливість 

сконцентрувати наявні ресурси в країні на більш родючих ґрунтах, а перехід 

на контурно-ландшафтне упорядкування території з метою збереження 

атмосферних опадів і регулювання поверхневого стоку, забезпечення 

бездефіцитного балансу гумусу і поживних речовин (припинення ерозійних 

втрат ґрунту, внесення гною і мінеральних добрив, посів багаторічних трав, 

застосування соломи, пожнивних і поукісних посівів), впровадження 

ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур і 

оптимізація структури посівних площ буде сприяти збільшенню врожайності 

польових культур і підвищенню продуктивності всього 

сільськогосподарського виробництва. 

Основа контурно-меліоративної системи - розроблення направляючих 

ліній наближених до горизонталей місцевості. 

Наорювані вали-тераси представляють собою вали з шириною в основі 

до 30 м, висотою до 70 см, з закладенням відкосів 1:10 на схилах 1-5
о
. 

Створення наорюваних валів-терас технологічно досягається шляхом 

багаторазового наорювання взгін смуги шириною 30,8 м. Для цього 

використовується відвальний плуг із збільшеним відвалом. 

В результаті будівництва на місцевості паралельних контурних рубежів 

створюються контурно-смугові робочі ділянки - основні одиниці в 

екологічно обладнаному агроландшафті. 

Кожен контурний рубіж являє собою наорюваний вал-терасу, 

суміщений з однорядною полезахисною деревинно-чагарниковою смугою, 

яка створюється з одного ряду дерев (у нашому випадку це тополя 

пірамідальна та чагарник вишні повстяної), посаджених по вершині валу. У 

смугах застосовується схема суміщення: 

1) тополя в ряду через 2 м та одне посадкове місце чагарнику між 

деревами;  

2) тополя в ряду через 2 м та два посадкових місця чагарнику.  

3а економічних та технологічних позицій ширина робочої ділянки в 

нашій зоні прийнята 200 м при схилі місцевості до 3
о
, при складному рельєфі 

i схилі більше 3
о
 - вдвоє менше (100 м). При такій відстані між лісосмугами 

вирішується проблема захисту ґрунтів не тільки від ерозії, а також від 

дефляції. Протиерозійні функції покладаються на вали-тераси, розташовані в 

середині робочих ділянок, що розміщені через кожні 50 м паралельно 

верхнім та нижнім межам робочих ділянок з валами-терасами з деревинно-

чагарниковою рослинністю. Агролісомеліоративна "надбавка" врожаю 

забезпечується у зоні дії 0-10 h (висот лісосмуги), яка найкраще проявляється 

в роки, несприятливі щодо погодних умов.  
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Укріплення полезахисними смугами меж робочих ділянок особливо 

необхідне при складному рельєфі i дає такі переваги:  

I) затримання снігу в ріллі; 

2) зменшення промерзання ґрунту i його більша готовність до 

водопоглинання при сніготаненні;  

3) покращення вологозабезпеченості сільськогосподарських культур; 

4) поліпшення мікроклімату.  

Так, у сніжні зими висота снігового шлейфу у зоні дії лісосмуг (1-6 h) 

сягала 42 см, тоді як на відкритій місцевості (контроль) - 25 см. Відмічено 

також найбільше накопичення продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту 

за холодний період року, особливо щодо варіанту обробітку із збереженням 

рослинних залишків.  

IIIвидкість вітру у приземному шарі повітря міжсмугового простору 

зменшувалася на 24-38 %.  

Відносна вологість повітря в літній період становила 51-53 %, на 

контролі — 45 %.  

Запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 250 см в системі контурно- 

меліоративного агроландшафту по всій довжині схилу (550 м) були 

практично однакові, що свідчить про позитивну дію системи валів-терас з 

полезахисними смугами.  

Після літніх злив вологозапаси в метровому шарі ґрунту в зоні 

міжсмугового простору збільшувалися порівняно з контролем на 44-47 %.  

Після зливи в червні 1993 року, коли випали дощі кількістю до 60 мм 

(10 % забезпеченості), інтенсивністю 1,53 мм/с у впорядкованому 

агроландшафті було встановлено, що система стоковідвідних валів-терас в 

основному, впоралася з безпечним відводом стоку. Винос ґрунту складав 2-3 

м
3
/га. 

При детальному обстеженні стало очевидно, що при запровадженні в 

"роботу" повної системи екологічно обладнаного агроландшафту на 

схилових землях можна буде повністю відрегулювати поверхневий стік та 

запобігти виносу дрібнозему. Виносу ґрунту за межі робочих ділянок після 

укріплення валів-терас деревинно-чагарниковою рослинністю не 

спостерігали. Акумуляція відбувалася у мокрому відкосі. 

Позитивна роль екологічно стійких агроландшафтів підтверджується 

врожайністю сільськогосподарських культур. Вихід кормових одиниць з 1 га 

в ланці сівозміни вищий на 0,6-1,3 ц порівняно з невідрегульованою 

місцевістю.  

2.2 Смугове розміщення 

сільськогосподарських 

культур 

Смугове розміщення 

культур є універсальним заходом. 

Для захисту ґрунту від ерозії 
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виконується в першу чергу в ґрунтозахисних сівозмінах. Проте застосування 

його в 2-3-х найбільш ерозійно небезпечних полях польової сівозміни робить 

її ґрунтозахисною. 

Висока ґрунтозахисна ефективність смугового розміщення 

сільськогосподарських культур на еродованих схилах може бути досягнута за 

умови максимального суміщення напрямків смуг з горизонталями місцевості. 

Смугове розміщення сільськогосподарських культур необхідно 

запроваджувати на схилах довжиною 400-500 м і крутістю від 2,5
о
 і більше. 

Для польових і ґрунтозахисних сівозмін ширина смуг повинна бути кратною 

ширині захвату основних машин та знарядь. На схилах крутістю до 2
о
 

ширина смуг може бути 108 -162 м, 2-3
о
 – 81- 108 м, 3-5

о
 – 54 -81 м, більше 6

о
 

менше 54 метрів. На ґрунтах, легких за механічним складом, ширина смуг 

зменшується на 20-30 %. 

За правильного розміщення смуг з максимальним їх суміщенням з 

горизонталями схилів та оптимальному чергуванні культур по смугах – змив 

ґрунту з поля зливовими опадами зменшується в 8-10 і більше разів, змитий 

зі смуг пару, зябу або просапних культур ґрунт відкладається в смугах 

озимини або багаторічних трав, а волога дощів краще вбирається ґрунтом. 

Відхилення смуг від горизонталей різко знижує їх ґрунтозахисний ефект і 

може призвести навіть до посилення розвитку ерозійних процесів у зв`язку з 

концентрацією стоку води по межах смуг. 

Ґрунтозахисні властивості смугового розміщення культур 

забезпечуються чергуванням на схилах агрофонів, що мають різну ступінь 

захищеності ґрунту рослинами. Смуги оранки, зораної з осені під пар, 

просапні, ярі культури суцільного посіву мають чергуватися зі смугами 

озимих культур або багаторічних трав. Підбирати сільськогосподарські 

культури для смугового розміщення необхідно з розрахунку прийнятих 

сівозмін, структури посівів. З часом на межах смуг, завдяки оранці їх тільки 

поперек схилу, в розвал і переросподіленню твердого стоку, створюються 

земляні вали з широкою основою. Таким чином без проведення спеціальних 

робіт забезпечується один із ефективних протиерозійних гідротехнічних 

прийомів. 

Завдяки покращенню водного режиму ґрунтів та практичному 

припиненню їх змиву та розмиву – при смуговому розміщенню культур в 

сівозміні врожайність істотно збільшується в порівнянні з без смуговим їх 

вирощуванням (в середньому на 20-25 %). 

 

2.3 Лісомеліоративні протиерозійні заходи 

Основною частиною комплексу робіт по освоєнню виведених з 

обробітку площ є створення лісових насаджень. Правильно побудована 

система захисних лісових насаджень поліпшує мікроклімат, рівномірно 

розподіляє сніг, унаслідок цього ґрунт узимку менше промерзає, навесні 

швидко розтає, краще всмоктує талі води. Скорочується стік води, менше 
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змивається ґрунт, 

зберігається його родючість, 

що дає змогу повністю 

захистити поля від 

негативних проявів ерозії. 

Високоефективні 

полезахисні насадження 

можливо виростити тільки 

за умов використання усіх 

агротехнічних вимог, з 

урахуванням розміщення їх 

на місцевості, підбору порід, 

типів посадки, підготовки 

ґрунту, якості посадкового і 

посівного матеріалу, 

посадки культур та догляду за ними до і після змикання крони. 

Захисні насадження діляться на: полезахисні, водорегулюючі, 

прияружні та прибалочні лісові смуги, суцільне залісення ярів, крутих 

еродованих схилів, берегів балок, чагарникових ілофільтрів по 

водопровідним улоговинам, насадження біля ставків і водойм.  

Основні полезахисні лісосмуги розміщують впоперек напрямку 

переважаючих вітрів, а також наближено до горизонталей місцевості. 

Для забезпечення високої протиерозійної ефективності смуги повинні 

бути щільної конструкції, яка досягається відповідним розміщенням і 

змішанням порід у насадженнях. У смуги потрібно вводити не менше 50 % 

чагарників, які краще скріплюють верхній шар ґрунту, і підвищують загальну 

товщу лісової підстилки. Якщо розвиток ерозійних процесів на водозборі 

слабкий, смуги створюють мінімальної ширини. Вони сприяють збільшенню 

вологості, зменшенню фізичного випаровування вологи з ґрунту, 

покращенню мікроклімату, захисту ґрунтів від суховіїв, посух та пилових 

бур. Полезахисні лісосмуги в зоні свого впливу сприяють помітному 

підвищенню врожаїв зернових культур в середньому на 2-3 ц/га, силосної 

маси кукурудзи – на 20-25 ц/га. 

Водорегулюючі смуги слід створювати шириною 10-13 м і розміщувати 

впоперек довгих схилів крутістю більше 2
о
 по межі водороздільного фонду і 

нижче по схилу. Відстань між смугами при середніх схилах 2-3
о
 – 400-500 м, 

а на більш крутих схилах – 300-400 м. В більшості випадків створюють одну 

водорегулюючу смугу, а нижче по схилу розміщують прибалочні та 

прияружні насадження. 

Прияружні і прибалочні лісосмуги розміщують вздовж балок та ярів. 

Оскільки ці насадження створюють по межах орних земель, то необхідно 

розташовувати прибалочні смуги безпосередньо вздовж брівки, а прияружні 

по можливості ближче до неї (3-5 м). Їх розміщення і ширина залежить від 

інтенсивності ерозійних процесів, густоти та величини промоїн, вершків ярів 
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та ін. Ширина лісосмуг на прибрівочних ділянках 12-15 м, а на більш крутих 

еродованих схилах – 18-23 м.  

Круті схили та кам’янисті місця, малокорисні для 

сільськогосподарського використання, підлягають суцільному або 

частковому залісенню. 

Для створення полезахисних і водорегулюючих смуг у якості головних 

порід використовують дуб черешчатий, в’яз мілколистий, акацію білу, а на 

більш зволожених місцях – тополю канадську, та берлінську. Із допоміжних 

порід рекомендується клени гостролистий та польовий, липа. 

При здійсненні лісомеліоративних заходів варто проводити 

систематичний догляд за ґрунтом до змикання крон дерев. Після змикання 

крон також необхідно проводити лісогосподарський догляд з метою 

створення сприятливих умов для росту головної породи і формування 

стійких, життєздатних насаджень. При цьому дерева головної породи 

проріджують, а частину другорядних порід і чагарників видаляють. 

 

2.4 Ґрунтоохоронні сівозміни 

При визначенні 

оптимальної структури 

ґрунтозахисних сівозмін 

потрібно враховувати: фактори 

захисту ґрунту від ерозії, 

стабілізації його родючості, 

врожайність. Впроваджувані 

схеми сівозмін по зонах 

повинні забезпечувати 

захищеність ґрунтів 

технологічної групи – на 65-75 

%. В господарствах Степу та 

Лісостепу ерозійну стійкість і 

продуктивність сівозмін можна 

збільшити на 8-10 % за рахунок проміжних посівів. За рахунок введення 

смугових посівів культур суцільного способу сівби з просапними, 

захищеність полів можна збільшити до 20 і більше %. 

У правильно організованих ґрунтозахисних сівозмінах раціонально 

використовується водний та поживний режими ґрунту, регулюються 

мікробіологічні процеси, відбувається поповнення органічної речовини в 

ґрунті, пригнічення бур’янів, збудників хвороб, шкідників. Оптимальна 

структура посівних площ в сівозміні повинна не тільки забезпечувати 

отримання високої продуктивності культур, але й сприяти надійному захисту 

ґрунту від ерозії. Так, багаторічні трави й озимі культури мають найбільший 

коефіцієнт захищеності поверхні поля від дії води й вітру. Чорний пар має 

нульову захищеність. 
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Ґрунтозахисна ефективність різних культур зменшується зі 

збільшенням крутості схилу, що зобов’язує з особливою увагою відноситись 

до підбору та розміщення сільськогосподарських культур в сівозміні. При 

цьому враховують також, в якій мірі культури реагують продуктивністю на 

ступінь змитості ґрунту. 

На землях, що знаходяться на схилах крутістю понад 3º, організовують 

кормові ґрунтозахисні сівозміни з набором культур, які надійно захищають 

ґрунт в першу чергу від води. Тут небажано вирощувати просапні культури. 

На цих землях ґрунтозахисні сівозміни повинні вирішувати такі завдання: 

захист ґрунтів від змиву, розмиву, дефляції, покращувати врожаїв 

сільськогосподарських культур при їх низькій собівартості. На 

продуктивність кормових ґрунтозахисних сівозмін значно впливає 

правильний підбір видів і сортів рослин, застосування прогресивних 

технологій їх вирощування. 

Продуктивність культур тут залежить і від зональності (зволоженість, 

температурний режим) та ступеню змитості ґрунту. Наприклад, озимі, горох і 

ячмінь добре ростуть на слабо змитих ґрунтах, але різко зменшують 

врожайність на середньо – та сильнозмитих. В Степу недостатня родючість 

еродованих ґрунтів, часті посухи створюють складні умови для вирощування 

сільськогосподарських культур. На схилах, де значна частина атмосферних 

опадів втрачається зі стоком і менш сприятливі умови в порівнянні з іншими 

зонами країни, основою ґрунтозахисних кормових сівозмін є багаторічні 

трави. З багаторічних трав тут краще вирощувати еспарцет звичайний та 

піщаний, стоколос безостий, райграс високий, пирій безкореневий, житняк 

посухостійкий.  

В цій зоні можна рекомендувати такі ґрунтозахисні сівозміни з таким 

чергуванням культур: багаторічні трави; кукурудза на зелений корм; озима 

пшениця; ярі колосові з підсівом багаторічних трав; озиме жито; смуговий 

посів кукурудзи та однорічних трав на зелений корм; однорічні трави або 

озиме жито з підсівом багаторічних трав. 

В господарствах з розвиненим тваринництвом доцільно мати таку 

сівозміну: еспарцет на сіно; суданська трава або соняшник + горох кормовий; 

однорічні трави або озиме жито з підсівом еспарцету.   

 

3. ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ГРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ 

3.1 Мінімальна технологія обробітку ґрунту 

В землеробстві мінімальний обробіток слід розглядати як важливу 

умову збереження і підвищення родючості, а також захисту ґрунту від ерозії, 

поліпшення гумусового балансу і будови ґрунту, зменшення непродуктивних 

втрат поживних речовин і вологи, крім того, він забезпечує скорочення 

строків виконання польових робіт, особливо на еродованих ґрунтах. Його 

необхідно застосовувати насамперед на чорноземних, каштанових та інших 

типах добре окультурених ґрунтів зі сприятливими для рослин 
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агрофізичними властивостями, а також на чистих від бур'янів полях, або при 

систематичному використанні гербіцидів. 

Найважливіші й загальні для всіх зон є умови ефективного 

застосування мінімального обробітку - високий рівень агротехніки, чітка 

технологічна дисципліна на полях, проведення всіх польових робіт в 

оптимальні строки і високоякісне, широке використання ефективних заходів 

захисту рослин, застосування добрив із врахуванням запланованого врожаю і 

висока технічна оснащеність господарства. Мінімалізація обробітку ґрунту 

має важливе економічне й організаційно-господарське значення, що дає 

можливість зменшити кількість енергетичних засобів і трудових ресурсів, 

доцільніше використовувати 

машинно-тракторний парк протягом 

року при скороченні загальної 

потреби в сільськогосподарській 

техніці та збільшенні її 

навантаження, що сприяє 

здешевленню рослинницької 

продукції. 

У нашій країні 

впроваджуються такі основні 

напрями мінімального обробітку 

ґрунту: заміна оранки безполицевим 

обробітком, скорочення кількості і глибини обробітку (передпосівного і 

міжрядного) в сівозміні, глибоких обробітків поверхневими і мілкими, 

особливо при підготовці ґрунту під озимі культури, з використанням 

широкозахватних культиваторів, які забезпечують високоякісний обробіток 

за один прохід агрегату; поєднання декількох технологічних операцій і 

заходів в одному робочому процесі шляхом застосування комбінованих 

ґрунтооброблювальних і посівних агрегатів; зменшення оброблюваної 

поверхні поля, впровадження смугового (колійного) передпосівного 

обробітку при вирощуванні просапних культур. Фізичні та біологічні 

параметри ґрунту, за мінімальним обробітком впливають на отримання 

стабільних урожаїв при мінімальних затратах. 

 

3.2 Нульова технологія обробітку ґрунту 

Даний обробіток ґрунту є сучасною, досить складною системою 

землеробства, яка вимагає спеціальної техніки та дотримання технологій. 

Широке розповсюдження новітньої технології мають країни з інтенсивним 

аграрним сектором (США, Канада, Бразилія і ін.), де вона відповідає 

сучасним економічним, екологічним та соціальним умовам. За даними 

інформаційного центру з консервативного обробітку, що діє в Іллінойському 

університеті США, за 15 років безперервного нульового обробітку (1982-

1997 рр.), площа еродованих земель на американському континенті 

зменшилась на 42%. 
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У США особливо 

наголошуються переваги 

нульового обробітку в 

секвестрації вуглецю. За 150 

років інтенсивного 

землеробства в США втрачено 

до 50% запасу органічного 

вуглецю ґрунту, а викиди 

СО2 в атмосферу зросли на 

30%. Із початком 

механізованого обробітку 

ґрунту кілька сотень років 

тому і прискоренням 

окиснення органічного вуглецю, тільки у США втрачено 4, а у світі - 78 

млрд. т вуглецю. Це суттєвий чинник потепління клімату на планеті. 

Агрономічні й екологічні переваги нульового обробітку, що 

продемонстровано на прикладах Південної і Північної Америки, не могли не 

відбитися на економічних результатах. Так, у Бразилії двократне зростання 

виробництва зерна з 1991 до 2010 р. (тепер до 125 млн. т щорічно) 

пов’язують із синхронним зростанням за той самий термін площ під 

нульовим обробітком – відповідно з 1 млн. га в 1991-му до 23,6 млн. га в 

2012 році. Успішне освоєння сприяло технологічному переоснащенню 

сільгоспвиробництва: якщо в 1991 р. у штаті Санта Катаріна сівалок для 

прямої сівби нараховувалося не більше 100, то у 2012-му – майже 2500. Зріс 

дохід фермерів, покращилися умови їхньої праці. Позитивні зміни стали 

помітні в екологічній ситуації. Зокрема, завдяки значному зменшенню 

поверхневого стоку (на 22%) зменшилась ерозія і замулення доріг. Як 

результат, зменшились витрати на відновлення доріг після злив.  

Не менш переконливі матеріали на користь нульової технології 

отримано в Аргентині. Виробництво зерна в Аргентині за 13 років більш ніж 

подвоїлося – з 28 до 74 млн. тонн. Додаткові кошти дозволили придбати нові 

технічні знаряддя, добрива, засоби захисту і взагалі сприяли підвищенню 

культури і ефективності агровиробництва в країні. За цей же період площі 

під нульовою технологією зросли зі 100 тис. га до 11,7 млн. гектарів. 

Відчутнтими стали в Аргентині екологічні зміни. Перш за все, 

призупинено падіння вмісту гумусу в ґрунтах країни. До цього за 100 років 

уміст гумусу зменшився з 6% до 2,5%. 

У сучасних умовах господарювання (за вузької спеціалізації 

господарств), зокрема під час вирощування зернових культур, практикують 

нульову технологію обробітку ґрунту, а це призводить до значного 

скорочення кількості ґрунтооброблюваної техніки, що знижує виробничі 

витрати. Зараз ця система набуває популярності і в Україні. 

Будь-яка технологія в землеробстві передбачає наявність різноманітних 

ризиків, яким слід приділяти увагу для мінімізації їх можливого негативного 

впливу. Особливо оцінка ризиків важлива для господарств, які знаходяться 
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на перших етапах впровадження технології і ще не в повній мірі можуть 

передбачити можливі позитиви і проблеми від запровадження технології. 

Система нульового обробітку ґрунту має низку переваг: 

-  економія ресурсів - пальних, амортизаційних витрат;  

- зниження витрат на вирощування сільськогосподарської 

продукції, підвищує її рентабельність; 

- збереження та відновлення родючого шару ґрунту; 

-  зниження або запобігання ерозії ґрунтів; 

-  накопичення вологи в ґрунті, що особливо актуальне в умовах 

Північного Степу 

Аналізуючи досвід при запровадженні інтенсивного вирощування за 

технологією No-Till можна окреслити такі основні ризики, на які необхідно в 

першу чергу звернути увагу: 

- збільшення кількості рослинних решток (соломи) на поверхні 

поля може ускладнити проведення якісної сівби; 

- відмова від механічного обробітку ґрунту призводить до 

збільшення популяцій гризунів; 

- необхідність перегляду порядку чергування культур у сівозміні; 

- накопичення на поверхні ґрунту рослинних решток зумовлює 

зниження температури ґрунту навесні на 2-5
о
 С; 

- за «нульового» обробітку ґрунту контроль забур‘яненості посівів 

проводиться лише хімічним методом; 

- у перші роки запровадження No-Till системи спостерігається 

явище сезонної цементації ґрунтів зі значним підвищенням 

щільності будови ґрунту; 

- перехід на нову технологію "нульового" обробітку вимагає 

обов'язкової попередньої підготовки ґрунту; 

- технологія No-Till вимагає високої кваліфікації агрономічного і 

технічного персоналу. 

 

4. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ 

ПО ЗАХИСТУ ГРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ 

Технічне та технологічне вміле і правильне застосування 

протиерозійних машин та знарядь у ґрунтозахисному землеробстві має 

велике значення. 

 Плуги ПРПВ-3-50, ПРПВ-5-50 – плуги 

розрихлювачі навісні, призначені для 

заглиблення орного горизонту до 40 см по 

безполицевим та полицевим фонам без оберту 

шару, основного безвідвального обробітку 

ґрунту. 
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 АКП-5, АКГ-2,9 – комбінований агрегат, 

призначений для основного обробітку ґрунту 

без оберту шару під сівбу озимих зернових, 

пожнивних культур після непарових 

попередників. За один робочій прохід виконує 

рихлення верхнього шару ґрунту; рихлення 

нижнього шару ґрунту з повним підрізанням 

бур`янів і пожнивних решток; допоміжне 

розкришування ґрунту і вирівнювання поверхні 

поля, коткування і ущільнення нижніх шарів з 

додатковим подрібненням глиб в верхньому 

горизонті. 

 

Культиватор протиерозійний КН–3,8 

призначений для весняного закриття вологи і 

суцільного передпосівного обробку ґрунту, для 

догляду за парами. Культиватори забезпечують:  

розпушування і подрібнення грудок ґрунту;  

вирівнювання поверхні ґрунту; механічну 

боротьбу з бур'янами; збереження на поверхні 

поля післяжнивних залишків. 

 

Культиватор КПСП(Н)-4 призначений для 

передпосівного обробітку ґрунту і обробки 

парів з одночасним боронуванням на різних 

типах ґрунтів. 

Знаряддя пристосоване для використання 

зубових або пружинних борін. Забезпечує 

якісне розпушування попередньо обробленого  

шару ґрунту на задану глибину (5-12 см) зі 

знищенням бур’янів. 

 

Культиватор важкий протиерозійний КПЕ-

3,8 Призначений для основної і передпосівної 

обробки ґрунту із збереженням стерні та інших 

пожнивних залишків і районах, схильних до 

вітрової ерозії. 
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Культиватор важкий протиерозійний КТ-3, 

9Г призначений для роботи на передпосівному і 

осінньому обробітку ґрунту зі збереженням на її 

поверхні стерні, що захищає від вітрової ерозії. 

 

Культиватор КПС-4ПП призначений для 

суцільної передпосівної обробки ґрунту і 

обробки парів з одночасним боронуванням на 

різних типах ґрунтів. 

Культиватори КПС-4Д призначений для 

суцільної передпосівної обробки ґрунту і 

обробки парів з одночасним боронуванням на 

різних типах ґрунтів 

 

 

Борона дискова ріжуча з 4-х рядним 

розташуванням робочих органів БДР-10х4 

призначена для розпушування і підготовки 

ґрунту під посів; знищення бур'янів і 

подрібнення пожнивних залишків; для 

передпосівної підготовки ґрунту без 

попередньої оранки й обробки ґрунту після 

збирання товстостебельних просапних культур. 

За один прохід борона подрібнює і закладає 

рослинні залишки попередника і бур'янів у 

ґрунт, створює борозни і вирівняний шар 

ґрунту, зашпаровує внесені добрива. 

 

Борона дискова БД - 10Б призначена для 

виконання робіт на легких і середніх ґрунтах 

вологістю до 27 %. Борона має гідравлічний 

пристрій, що дозволяє скоротити час переводу 

борони з робочого положення в транспортне і 

навпаки; наявність двох гребнерізових і крайніх 

дисків меншого діаметру, забезпечує роботу 

борони без огріхів. 
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Борона БДВ-7 призначена для оброблення 

шарів ґрунту після оранки земель, для 

передпосівної підготовки ґрунту без 

попередньої оранки, для обробки ґрунту після 

збирання просапних культур, для догляду за 

лугами та пасовищами, засмічених дрібним 

каменям розміром не більше 10 см і деревними 

залишками товщиною до 2 см. 

 

УДА -2,4-20 є універсальним дисковим 

агрегатом, що дозволяє проводити обробку 

ґрунту на 18 см. Рекомендується 

використовувати перед посівом багаторічних 

рослин і злакових культур. Агрегат ефективний 

при подрібненні стебел пожнивних залишків і 

шкідливих рослин, рівномірно розподіляє 

перероблені рослинні відходи по всій глибині 

шару ґрунту під обробкою, що призводить до 

натурального розпаду органічної речовини. 

 

Борона дискова важка БДМТ-4 «Деметра» 

призначена для: передпосівної та 

післязбиральної глибокої обробки замість 

оранки; оброблення пластів ґрунту, лущення 

стерні,оброблення брил після оранки.  

 

Борона зубова швидкісна БЗЛС-1,0 

призначена для розпушування ґрунту, 

вирівнювання поверхні поля, боротьби із 

бур’янами, а також боронування сходів 

зернових і технічних культур на великих 

швидкостях. 
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Сівалка Астра СЗ-3, 6А призначена для 

рядового посіву насіння зернових (пшениця, 

жито, ячмінь, овес), зернобобових культур 

(горох, квасоля, соя, сочевиця, боби, чина, нут, 

люпин) з одночасним внесенням мінеральних 

добрив. Сівалка Астра СЗ-3, 6А є базовою 

машиною сімейства зернових рядових сівалок. 

Переважно використовувати в однорядному 

варіанті на полях площею до 40 га. Сівалка 

оснащена пристроєм перекриття частини 

зернових висівних апаратів для утворення 

технологічної колії при інтенсивних технологіях 

вирощування сільськогосподарських культур.  

 

Сівалка широкозахватна зернотукова СЗ-

5,4, призначена для рядкової сівби насіння 

зернових, дрібно- і середньонасіннєвих бобових 

культур з одночасним внесенням добрив. 

Модифікації сівалки відрізняються 

комплектами загортаючих робочих органів: для 

рядкової сівби — однодисковими сошниками; 

для рядкової сівби льону — з дворядковими 

сошниками; для сівби на легких ґрунтах — з 

однорядковими сошниками; для вузькорядної 

сівби — з дводисковими дворядковими 

сошниками. 

 

 

Особливості сівалки Great Plains 

NTA907HD : можливість працювати за 

нульовою та мінімальною технологією ; при 

робочій ширині захвату 9,14 м , транспортна 

ширина складає всього 3 м; посилений сошник 

діаметром 38 см; два великих бункера для 

висіву насіння та внесення мінеральних добрив; 

гідравлічне розподіл додаткової ваги на бокові 

секції задля забезпечення кращого копіювання 

ґрунту; 
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HORSCH Pronto DC - універсальний 

посівний комплекс для роботи в будь-яких 

умовах після плуга або в стерню. Принцип 

Pronto дозволяє точно викладати посівний 

матеріал в будь-яких умовах при високій 

робочій швидкості. 

 

Сівалка пневматична універсальна СПУ-5, 

6 (8-ми рядна, 12-ти рядна, призначена для 

посіву каліброваного, дражируваного та 

недражируваного насіння буряка, кукурудзи, 

соняшнику, ріпаку, сої та овочевих культур 

(цибуля чорнушка, морква, капуста, томати та 

баштанні культури).  

 

Посівний комплекс John Deere 1890 

забезпечує якісний посів без обробки ґрунту 

Нова широкозахватна пневматична сівалка 

моделі 1890 No-Till з однодисковими 

сошниками. Машина вміщує насіння і добриво 

стартове в одну борозну. 

 

 

 

5. СУЧАСНІ ГРУНТОЗАХИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 

5.1. Мінімальна та нульова система обробітку ґрунту під колосові та 

просапні культури 

Теоретичною основою пропозицій з охорони і відновленню ґрунтової 

родючості чорноземів є формування екологічно збалансованих 

агроландшафтів. Для впровадження цього в Донецькому регіоні пропонуємо  

застосування ґрунтозахисної системи обробітку з розширеним відтворенням 

родючості ґрунтів та поступовим переходом на ґрунтозахисне, маловитратне, 
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енергозберігаюче землеробство; вдосконалення системи технічного 

забезпечення з метою підвищення її продуктивності і рентабельності. 

Мінімальна система обробітку ґрунту при вирощуванні пшениці озимої 

після просапних с-г культур: подрібнення пожнивних решток агрегатом 

«Schulte»; дискування агрегатом ДМТ-4 «Деметра» на глибину 10 - 12 см; 

культивація «Horsh»; сівба з внесенням добрив нітроаммофоска (100 кг/га), 

аміачна селітра (80 кг/га); коткування посівів - 3КК-6. Навесні проводиться 

підживлення посівів аміачною селітрою – 100 кг/га розкидувачами класу 

РУМ-500; КАС–32 - 200 л/га обприскувачем ОМПШ-2500 «Торнадо». 

Боротьба з бур’янами  здійснюються  гербіцидами  Пік (15 г/га) + Грозний (10 

г/га). Також проводиться обробка від хвороб та шкідників сумісно з 

мікроелементним підживленням: Фастак+Новоферт самохідними 

обприскувачами. 

Вирощування пшениці озимої після просапних сільськогосподарських 

культур за нульовою технологією обробітку ґрунту: подрібнення пожнивних 

решток агрегатом «Schulte». Посів пшениці озимої проводять агрегатами для 

no-till з добривами (нітроаммофоска –100 кг/га, аміачна селітра – 80 кг/га) – 

«John Deerе», «Semeato», «Great Plains». Весною проводять такі ж операції, що 

і за мінімальною системою обробітку ґрунту. Збір врожаю пшениці озимої 

здійснюється зернозбиральним агрегатом «John Deerе» 9560 STS (ширина 

захвату жатки - 7,6 м). 

Мінімальний обробіток ґрунту під просапні сільськогосподарські 

культури здійснюється з урахуванням попередників, ступеню і характеру 

забур’яненості: після стернових проводиться дискування агрегатами ДМТ-4 

«Деметра» на глибину 10 - 15 см з одночасним внесенням мінерального 

добрива (нітроаммофоска (100 кг/га). 

У ранньовесняний період подрібнюють валки соломи, пожнивні 

рештки грубостеблевих культур агрегатом «Schulte». 

Передпосівну культивацію проводять перед сівбою з одночасним 

внесенням і загортанням на глибину 6 – 8 см ґрунтових гербіцидів суцільної 

дії. При забур'яненні використовують гербіцид Елюміс (1250 г/га). 

Операції основного мінімального обробітку ґрунту доцільно 

виконувати за один прохід агрегату, використовуючи комбіновані машини.  

Нульовий обробіток під просапні культури включає: внесення добрив 

розкидачем РУ-1600, посів агрегатом «John Deerе», обробку гербіцидами на 

посівах кукурудзи «Танаїс» - 0,04-0,05 кг/га, або «Стеллар» - 1-2 л/га, та збір 

врожаю здійснюється зернозбиральними агрегатами. 

 

6. ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ 

ДОБРИВ НА ЕРОДОВАНИХ ҐРУНТАХ 

Одним із радикальних прийомів підвищення родючості еродованих 

земель є внесення органічних та мінеральних добрив, покращення якості 

продукції, а також захист ґрунтів від порушення, так як рослини з потужною 
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кореневою системою в більшому ступені можуть протистояти ерозійним 

процесам. Більш потужна рослинна маса зменшує  негативну механічну дію 

падаючих на ґрунт дощових крапель, а добре розвинута коренева система 

рослин підвищує стійкість ґрунту до розмиву. Для раціонального 

використання мінеральних добрив на еродованих ґрунтах важливе значення 

має правильний вибір строків і способів їх внесення. При цьому треба брати 

до уваги характер ерозійних процесів, застосування протиерозійних 

прийомів, в першу чергу спосіб обробітку ґрунту так як він визначає спосіб 

загортання мінеральних добрив. 

На еродованих ґрунтах найбільш ефективними є фосфорні добрива  

(Р60-90). Ефективність азотних добрив N60 при окремому внесенні нижче 

фосфорних але значно підвищуються на їх фоні зі збільшенням ступеню 

еродованості ґрунту. Внесення добрив треба поєднувати з агротехнічними 

протиерозійними заходами боротьби з ерозією ґрунту, застосовувати 

влагонакопичувальні прийоми, які сприяють покращенню водного режиму та 

підвищують ефективність добрив на еродованих ґрунтах. 

Найбільш раціональним під озиму пшеницю по чистому пару є 

внесення N60Р60К30, по зайнятому – N60Р90К30. Добре використовує пряму дію 

і після дію мінеральних добрив ячмінь. При основному обробітку ґрунту під 

цю культуру необхідно вносити N40Р60К30. 

Для отримання більш високих урожаїв зеленої маси кукурудзи під 

оранку необхідно вносити N120Р60К30. На полях кукурудзи де вносилися під 

попередні культури фосфорно-калійні добрива, ґрунт слід заправляти лише 

азотними добривами в дозі N120. 

Під соняшник при основному обробітку ґрунту необхідно вносити 

N60Р90К30. 

Негативні явища в ґрунті, пов`язані з дією мінеральних добрив, 

спостерігаються тільки при неправильному їх застосуванні: знижається його 

родючість та інше. В зв`язку з помітним зниженням родючості ґрунту 

сільське господарство нашої країни відчуває гострий дефіцит в органічних 

добривах. При науково - обґрунтованій системі використання добрив, зміни, 

котрі відбуваються в ґрунті, не понижують його родючості, а навпаки, тому 

ґрунтозахисний обробіток  потрібно суміщати з внесенням органічних 

добрив. 

Внесення гною в кількостях, відповідаючих отриманню бездефіцитного 

балансу гумусу, сприяє накопиченню гумінових кислот, що позитивно 

впливає на структуроутворення. З внесенням органічних добрив в ґрунт 

повертається частина елементів живлення, використаних попередніми 

урожаями, покращується мікробіологічна активність.  

Для бездефіцитного балансу гумусу в ґрунтозахисних сівозмінах на 

схилових землях гній рекомендується вносити за 1-2 роки до посіву 

багаторічних трав, під озимину або інші культури в дозі по 30-40 т /га. 

Однак висока потреба землеробства в органічних добривах не може 

бути задовільнена при використанні тільки традиційних їх форм та видів – 

гною та ін. На деградованих чорноземних ґрунтах на практиці 
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ґрунтозахисного землеробства для отримання бездефіцитного балансу гумусу 

вносять солому, як один з видив нетрадиційних органічних добрив, мул 

ставків, подрібнені стебла кукурудзи та соняшника, поліферментативний 

рослинний гідролізат. З застосуванням 4-5 т соломи на 1 га в ґрунт 

повертається до 3-3,5 т органічної речовини. 

В теперішній час ведуться пошуки нових джерел органічної речовини 

розробляються способи виготовлення на їх основі різних компостів. 

Перспективними є методи підвищення родючості ґрунту за рахунок 

застосування продуктів вермикультури, котрі гомологічні по складу та 

функціям природним компонентам и сприяють таким чином відновленню 

родючості ґрунту. 

Одна із позитивних якостей вермикомпосту в тому, що він екологічно 

чистий, підвищує вміст поживних речовин у ґрунті, виконує регуляторну та 

акумулятивну роль в ґрунтових процесах, сприяє підвищенню урожайності 

сільськогосподарських культур. 

 

7. ОРГАНІЧНА СИСТЕМА ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ З 

ВИКОРИСТАННЯМ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ПОСІВІВ 

В існуючих сучасних системах землеробства біологічна суть 

формування родючості ґрунтів практично не бралась до уваги. Це призвело 

до появи деградованих агроценозів, навіть за достатнього внесення 

мінеральних добрив сільськогосподарські культури не забезпечують 

повноцінного урожаю та якісну продукцію. У зв’язку з цим виникла 

необхідність у застосуванні прийомів, спрямованих на збільшення 

чисельності та активності агрономічно цінних мікроорганізмів у кореневій 

зоні рослин [6]. Одним із таких заходів є застосування в технологіях 

вирощування культурних рослин мікробних препаратів комплексної дії. 

Метою наших досліджень було встановити зміни чисельності 

основних еколого-трофічних угруповань мікроорганізмів у ризосфері та 

продуктивність рослин пшениці озимої сорту Краплина за дії різних систем 

оптимізації живлення і захисту рослин на мінеральному, органічному та 

органо-мінеральному агрофонах. 

Дослідження проводили в умовах польового досліду на ґрунті 

чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинковий. Вміст гумусу – 4,6–

4,9 %, рН – слаболужна, близька до нейтральної, вміст загальних форм азоту 

– 0,22 %, фосфору – 0,14 %. на трьох фонах: передпосівне внесення 

N30P30К30 (Фон-1, мінеральний), передпосівне внесення гранульованого 

біогумусу 250 кг/га (Фон-2, органічний), передпосівне внесення 

гранульованого біогумусу 250 кг/га + N15P15К15 (Фон-3, органо-

мінеральний) за варіантами: Біологічний захист рослин (інокуляція насіння 

КМП: Діазофіт + Фосфоентерін + Біополіцид у співвідношенні 1:1:1 із 

рорахунку 100 см3 на 1 гектарну норму насіння, обприскування посівів у фазі 

кущіння баковою сумішшю препаратів Біополіцид, Аурілл та 

мікробіологічний комплекс із розрахунку 1000 см3 мікробних препаратів на 1 
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гектар; протруювання насіння препаратом Максим, обприскування посівів у 

фазі кущіння фунгіцидом Фалькон та інсектицидом Коннект; поживною 

системою 1 (обробка насіння препаратом Rost-Forte у суміші з комплексом 

амінокислот, обприскування рослин у фазах кущіння та колосіння сумішшю 

препаратів Rost- концентрат 15.7.7. + комплекс амінокислот + Хелатин + 

мікробіологічний комплекс); поживною системою 2 (обробка насіння 

препаратом Айдар, обприскування рослин у фазах кущіння та колосіння 

сумішшю препарату Айдар і мікробіологічним комплексом). 

Контролем є варіант без обробки. Ґрунт відбирали в фазу цвітіння 

рослин.  

Мікробіологічний аналіз ризосфери пшениці озимої показав 

тенденцію збільшення чисельності мікроорганізмів, що трансформують 

переважно органічні сполуки азоту відмічено при обробці пшениці 

поживною системою 2, що майже в три рази перевищувала їх кількість у 

варіанті з хімічним захистом рослин та на 66% з контрольним варіантом по 

фону – 2. При застосуванні біологічного захисту рослин по фону-1 

чисельність амоніфікаторів у ризосфері пшениці зростала на 28% у 

порівнянні з хімічними препаратами та майже вдвічі у порівнянні з 

контролем. 

Чисельність мікроміцетів по фону-1 знижувалась при інокуляції 

насіння біологічним заходом захисту рослин на 37,8 % та 39,8 % у зрівнянні з 

хімічними препаратами та контролем відповідно. По фону-2 найбільше 

зниження чисельності мікроміцетів на 48 % у зрівнянні з контролем було 

відмічено у варіанті з обробкою насіння поживною системою 1. 

По фону-3 у варіанті з інокуляцією насіння біологічними препаратами 

кількість мікроміцетів знижувалась на 50 та 38 % у порівнянні з контролем та 

хімічними препаратами відповідно. 

Комплекс мікробних препаратів (КМП) позитивно впливав на 

розвиток бактерій роду Azotobacter по усіх трьох фонах. Найбільшу кількість 

грудочок ґрунту оброслих бактеріальною культурою відмічено по фону-3 і у 

варіанті з КМП їх чисельність складала 77 % проти 56 % у варіанті з 

хімічними засобами захисту рослин. 

Дослідженнями було встановлено, що застосування варіантів, що 

вивчались, позитивно впливало на показники рівня врожайності на всіх 

фонах живлення. Так, на мінеральному фоні живлення найвища врожайність 

була отримана при використанні першої поживної системи. Прибавка 

порівняно з контролем склала 0,46 т/га. 

Органо-мінеральний фон живлення у поєднанні з першою поживною 

системою сприяли отриманню прибавки врожаю 0,90 т/га, порівняно з 

контролем. На органічному фоні живлення були отримані найвищі показники 

рівня врожаю. Найбільша прибавка (0,92 т/га) була отримана при 

використанні другої поживної системи. 

У цілому можна зробити висновок, що застосування нових поживних 

систем у поєднанні з органічним та органо-мінеральним фоном живлення 

сприяє росту та розвитку рослин під час вегетації, що в свою чергу 
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забезпечує формування кращих показників структури врожаю, а як наслідок і 

врожайності пшениці озимої сорту Краплина в умовах східної частини 

Північного Степу. 

Таким чином, встановлено, що застосування різних систем оптимізації 

живлення і захисту рослин пшениці озимої на мінеральному, органічному та 

органо-мінеральному агрофонах забезпечило збільшення у ризосфері 

азотфіксаторів, зокрема азотобактеру, та мікроорганізмів, які беруть участь у 

трансформації органічних сполук азоту, поліпшують фосфорне живлення 

рослин, посилюють ферментативні процеси та пригнічують розвиток 

патогенної мікрофлори. Це сприяло підвищенню показників урожайності 

рослин пшениці озимої. По фону-2 при обробці насіння поживною системою 

1 та поживною системою 2 прибавка врожаю зерна була більшою у 

порівнянні з контролем на 45,9 % та 47,4 % відповідно. 

 

8. ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДОБРИВ ЗА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ            

   РОСЛИНИЦТВА В УМОВАХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сучасні технології сільськогосподарського виробництва потребують 

врахуванням ґрунтово-кліматичних факторів, фізіологічних особливостей 

культур та регуляторних властивостей мікродобрив. Окрім того, при 

застосуванні мікроелементного підживлення необхідно чітко знати, який 

конкретно мікроелемент знаходиться в нестачі. Також потрібно брати до 

уваги толерантність тієї чи іншої культури до кожного елементу. І, 

базуючись виключно на наукових та лабораторних дослідженнях, 

індивідуально для кожного випадку вносити необхідний мікроелемент. 

Окрім того застосування мікроелементних препаратів вимагає 

достатньо високого рівню мінерального живлення, що забезпечується 

внесенням основного повного добрива NPK згідно технології вирощування 

конкретної культури. За умов недостатнього рівня макромінерального 

живлення використання мікродобрив малоефективне. 

Особливістю генезису ґрунтів регіону є наявність карбонатного шару, 

який суттєво впливає на рівень мінерального живлення рослин. Тому вибір 

того чи іншого препарату та визначення норми його застосування залежить і 

від вмісту карбонатів в ґрунті котрий в орному шарі чорноземів Донецької 

області варіює від 0 г/кг ґрунту до 100 г/кг ґрунту.  

Так, як збільшення вмісту карбонатів у ґрунті зменшує рухомість 

багатьох мікроелементів, відповідно, потребується і більша норма 

додаткового підживлення. Позакореневе застосування препарату «Реаком Р 

соняшник» на ґрунтах з вмістом карбонатів (< 10 г/кг ґрунту) дозволяє 

отримати приріст врожаю соняшнику до 12 % від дози 2,5 л/га. А на ґрунтах з 

вмістом карбонатів від 10 г/кг ґрунту до 30 г/кг ґрунту приріст врожаю 

соняшнику слід очікувати тільки при застосуванні препарату у нормі 5 л/га. 

Але при карбонатності вище 30 г/кг ґрунту ефективним є послідовне 

застосування мікродобрив «Реаком» 5 л/га з препаратами, що проявляють 
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адаптогенні властивості. Так, в таких умовах оптимальною є позакоренева 

обробка гуміновими препаратами кукурудзи на ранніх фазах розвитку (до 4-5 

листків) з подальшим позакореневим підживленням у фазу 9-10 листків 

мікродобривом «Реаком кукурудза Р» 5 л/га. При такій комбінації можливо 

отримати приріст зеленої маси кукурудзи від 79,6 ц/га до 110,7 ц/га та 

врожаю зерна від 12,4 ц/га до 12,9 ц/га.  

Таблиця  – Схема застосування препарату «РЕАКОМ Р СОНЯШНИК» 

у позакореневе підживлення у літрах на гектар 

Технологічний прийом Вміст карбонатів, г/кг ґрунту 

< 10 10–30 

Обробіток ґрунту mini-till no-till mini-till no-till 

Норма препарату 

«РЕАКОМ Р СОНЯШНИК» 
2,5 5,0 

 

9. ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ У 

ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ, ПЕРЕДПОСІВНУ ОБРОБКУ НАСІННЯ 

ПРИ УРАХУВАННІ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ЙОГО ПЕРЕУЩІЛЬНЕННЯ 

Спосіб обробітку ґрунту формує його структурно-функціональні 

особливості, зволожувальний, окисно-відновлюваний та, як наслідок, 

поживний режими. Відповідно до цього формуються і оптимальні норми та 

способи застосування мікродобрив.  

Збереження верхніх шарів ґрунтового профілю та його капілярної 

структури при застосуванні нульових технологій обробітку (no-till) викликає 

підтягування до ґрунтової поверхні карбонатів та збільшення їх впливу на 

рухомість мікроелементів, зменшуючи доступність останніх рослинам. У 

зв’язку з чим нульові технології потребують більшої норми мікродобрив. 

Зважаючи на це, врахування вмісту ґрунтових карбонатів та технології 

обробітку ґрунту дозволяє оптимізувати схему застосування мікродобрив у 

позакореневе підживлення.  

У зв’язку з насиченням сільського господарства важкою технікою 

спостерігається тенденція до переущільнення та збільшення твердості ґрунту. 

В деяких випадках на глибині 10 см твердість сягає 24–29 кгс/см
2
. Такі 

показники є дуже несприятливим для розвитку рослин. Переущільнення 

перешкоджає проходженню зародкового корінця, погіршує аерацію в період 

підвищеної вологості та змінює температурний режим ґрунту, що призводить 

до зниження схожості насіння та порушення балансу ґрунтової мікрофлори. 

Застосування мікроелементних препаратів в таких умовах може сприяти 

розвитку небажаних анаеробних процесів, що знижує ефективність 

передпосівної обробки. Але подоланню негативних факторів переущільнення 

та повному використанню потенціалу мікродобрив сприяє додаткова 
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позакоренева обробка у рані фази вегетації культур препаратами, що мають 

регуляторні та адаптогенні властивості. Так, при комбінованому застосуванні 

обробки насіння та раннього позакореневого підживлення Гуматом амонію 

або препаратом «Сизам» спостерігається збільшення урожаю кукурудзи від 

34 % до 50 %. 

 

10. ЗАХОДИ У СФЕРІ ОХОРОНИ, ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ТА 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Для розуміння системи заходів щодо сфери охорони, відтворення 

родючості та збереження земель сільськогосподарського призначення треба 

виділити наступні рівні їх організації: 

1. Ландшафтний рівень. 

2. Система сівозмін. 

3. Агротехнічні заходи. 

4. Біологічні заходи. 

5. Заходи контролю у сфері охорони, відтворення родючості та 

збереження земель с.-г. призначення при здійсненні виробничої діяльності 

землевласниками та землекористувачами. 

Ландшафтний рівень. В Україні та в Донецькій області найвищий в 

світі рівень розораності території та сільгоспугідь, що породжує інтенсивні 

водну та вітрову ерозії ґрунтів. Щорічні втрати ґрунту на слабо змитих  с.-г.  

угіддях  перевищують  25 т/га, на  сильно  змитих - 62 т/га. Дефляція орних 

ґрунтів в період сильних зимових вітрів відбувається майже через 2-3 роки. 

Визначення рівня раціонального використання земельних ресурсів у 

розвинутих країнах світу проводиться шляхом порівняння частки орної землі 

до загальної площі с.-г. угідь. У США цей показник складає 20,3 %, Канаді - 

4,6, Нідерландах - 24,3, Німеччині - 37, Франції - 34,7 %. 

Сільськогосподарські землі в Україні займають 71,5 % до загальної площі 

землі, в тому числі орні - 55,5%. 

Розораність с.-г. угідь в Донецькій області складає 81 %. Для створення 

сталих агроландшафтів Донецької області рілля повинна складати до 50 % в 

структурі с.-г. угідь. Скорочення до 40 % орних земель за рахунок 

деградованих та малопродуктивних земель є стратегічним напрямком 

зменшення ерозійних процесів, підвищення врожайності всіх культур та 

продуктивності праці землеробів, зменшення енергетичних витрат в 

масштабах області на отримання одиниці продукції та собівартості, 

підвищення якості продукції та конкурентної спроможності на світових 

ринках. За дослідженнями Донецької державної сільськогосподарської 

дослідної станції при однакових технологіях вирощування с.-г. культур 

прибуток з 1 га сівозмінної площі на високородючих землях в 3-5 разів 

вищій, ніж на малопродуктивних, а в посушливі роки останні дають значні 

збитки. 
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Консервації підлягають деградовані і малопродуктивні землі, 

господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно 

невигідним. 

В першу чергу із інтенсивного використання необхідно вилучити землі, 

де еколого-агрохімічні бали складають менше 20. Це землі сильно 

деградовані, із схилами 5-7° або де ґрунтоутворюючою породою є пісковики 

та сланці. На таких землях в посушливі роки гинуть всі рослини, навіть 

багаторічні трави. 

В подальший період із інтенсивного використання слід вилучити землі, 

де еколого-агрохімічні бали складають менше 30. На третьому етапі - 

перезволожені (30,5 тис.га) та кам’янисті (42,5 тис.га) ґрунти. В 

інтенсивному використанні повинні залишатися землі, де еколого-агрохімічні 

бали більше 40, а саме 50-70 балів. Земель з балом 80 в Донецькій області 

обмаль. 

Згідно з вимогами найкращої організації території до І еколого-

технологічної групи повинні відноситися землі з величиною схилу від 0 до 3 

градусів. Це землі, які мають найвищий вміст гумусу (4-6 %) та енергії 

гумусного шару, найбільше біофільних елементів (N, P, K). Тут повинні 

розташуватися польові сівозміни. 

До другої еколого-технологічної групи повинні бути віднесені землі з 

величиною схилу 3-5°. На цих землях треба до мінімуму зменшити кількість 

просапних культур. До третьої еколого-технологічної групи треба віднести 

землі, де схили більше 5°. На них змив родючого ґрунту в період танення 

снігу та літніх злив досягає до 60 т/га за рік. Такі орні землі треба 

обов’язково перевести в сіножаті, пасовища, переліг та дендроугіддя.  

Система сівозмін. До неї відносяться польові, кормові, спеціальні та 

ґрунтозахисні сівозміни. Після руйнації великих тваринницьких ферм 

кормові та ґрунтозахисні сівозміни втратили своє функціональне значення. 

Постійне підвищення цін на соняшник змушувало товаровиробників 

розширювати площі під цією культурою. Соняшник і кукурудза найбільш 

небезпечні (85% від 100% на пару) в ерозійному аспекті. Їх треба вирощувати 

лише на землях першої еколого-технологічної групи в польових сівозмінах. 

В другій еколого-технологічній групі треба до мінімуму звести частку 

просапних культур. До 40% площі повинна щорічно займати пшениця озима, 

яка має найменшу ерозійну небезпеку (на рівні 30% від чистого пару), а 

також ячмінь (35%), рапс, горох і інші культури суцільного посіву. У 

віддаленій перспективі при відновленні тваринництва ці землі повинні 

використовуватись як ґрунтозахисні сівозміни з насиченням багаторічних 

бобових трав, у яких найменший коефіцієнт ерозійної небезпеки (0-0,08). 

При вивченні оптимальної структури посівних площ під культурами 

встановлено наступне. Підвищення площ пшениці озимої з 30 до 40% в 

структурі сівозмін підвищувало вихід продукції з 1 га сівозмінної площі, а 

підвищення з 40 до 50% зменшувало за рахунок відсутності парів, 

підвищення шкодочинності грибкових захворювань, пошкоджень шкідливою 

інсектофауною та збільшення озимих бур’янів. Ячмінь ярий в структурі 
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посівних площ не повинен перевищувати 10-15%, оскільки збільшення площі 

посіву, як правило, призводить до зниження урожайності. Господарства 

області зменшують площі під посівами ячменю ярого. Це пояснюється перш 

за все падінням родючості ґрунтів та врожайності культури, яка має слабо 

розвинену кореневу систему. 

В наукових дослідженнях, наприклад, на високому агрофоні в 

шестипільній сівозміні з паром в 2008 р. при достатньому зволоженні ячмінь 

ярий дав урожайність на рівні 4,81 т/га, а на низькому агрофоні 3,1 т/га, тобто 

зменшення врожайності в 1,55 рази. В посушливому 2009 р. врожайність 

ячменю складала відповідно 2,39 та 0,8 т/га, тобто зменшення врожайності в 

2,98 рази. В більш посушливому 2010 році на високому рівні родючості 

врожайність ячменю ярого складала 1,96 т/га, на низькому - 0,57 т/га, 

зниження врожайності в 3,44 рази. Врожайність ячменю ярого, як і більшості 

культур, при виході продукції менше 1 т/га приносить збитки. 

Площа під парами в польових сівозмінах повинна становити 10%. З 

падінням родючості ґрунту та формуванням короткоротаційних сівозмін 

площа під парами повинна збільшуватись до 20%. Це єдиний захід 

підвищити накопичення вологи та доступних елементів живлення для 

отримання високих врожаїв пшениці озимої та наступних культур. 

Позитивний вплив парів в наших дослідженнях отримано на другій і третій  

культурі сівозміни. 

Площа під соняшником в структурі польових сівозмін повинна 

дорівнювати площі під парами. З період радянських часів вона становила 

10%. Кратне збільшення посівів соняшнику пояснюється як значним 

підвищенням закупівельних цін (4300-4500 грн./т) та і тим, що на 

малопродуктивних землях урожайність соняшнику зменшується в 1,8 рази, в 

порівнянні з високопродуктивними, в той час як урожайність пшениці озимої 

- в 2,7, а ячменю ярого - в 3,5-4,2 рази. 

В умовах світового ринку насічення тією або іншою продукцією 

призводить до обвалу цін. Закупівельна ціна на соняшник в 2013 році 

зменшилась до 3000 грн./т, що призвело до того, що на малопродуктивних 

землях і соняшник став збитковою культурою при врожайності менше 1 т/га. 

Пошуки максимально-оптимального насичення соняшником сівозмін 

показали, що вона складає 16,7%. Це пояснюється тим, що посухостійкість 

соняшнику обумовлена його кореневою системою, яка досягає глибини 2-3 

м, але на одиницю продукції він втрачає в 2 рази більше вологи, ніж колосові 

культури. Насичення вологою ґрунту на глибині 2-3 м після соняшнику 

відбувається тільки через шість років. 

Суперечки між вченими і практиками призвели до компромісу, що 

насичення соняшником короткоротаційних польових сівозмін може сягати до 

20% і не більше. 

Створення високопродуктивних гібридів кукурудзи сприяло 

поширенню цієї культури в Україні. Найбільші площі посівів кукурудзи в 

Лісостеповій зоні, де вони утворили своєрідний «кукурудзяний пояс». 

Завдяки цієї культурі зібраний найвищий врожай (63 млн.т) зернових за всю 
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історію землеробства в Україні. Зниження закупівельних цін до 1100 грн./т 

може стати негативним фактором в розширенні посівних площ під цією 

культурою. В посушливій зоні Донецької області протягом декількох 

десятиріч під дією адміністративних важелів збільшувались посівні площі 

під кукурудзою, а потім поступово зменшувались. Кукурудза добре 

переносить монокультуру, а тому її частка в структурі сівозмін може бути 

досить високою. На малопродуктивних землях гібридна кукурудза в меншій 

мірі знижує врожайність, ніж пшениця озима і особливо ячмінь. В усій 

технологічній ланці вирощування і продажу зерна кукурудзи сушіння його в 

вологі роки та зберігання великих об’ємів з метою стабілізації ціни є 

найбільш невирішеною інфраструктурною проблемою. 

Посіви гороху займають незначні площі. Головною причиною низької 

врожайності є непідготовленість площ до ранньої сівби та інші технологічні 

прорахунки. В наших дослідженнях на малопродуктивних ділянках горох 

найчастіше був збитковим. Після зниження закупівельної ціни він став 

збитковим навіть на високопродуктивних ділянках. 

Горох є найкращим попередником після пару для насіннєвих посівів 

пшениці озимої та ячменю ярого. 

В господарствах можливі різні сівозміни. Руйнація тваринництва та 

висока ліквідність соняшнику призвела до змін в побудові сівозмін. Так 

доречною стала ланка сівозміни пар-пшениця озима - соняшник з метою 

підвищення врожайності олійної культури. Кукурудза на зерно стала 

останнім полем сівозмінах перед паром в зв’язку з необхідністю заорювання 

значної біомаси бадилля.  Ланка сівозміни пар-пшениця озима - пшениця 

озима взагалі неможлива в зв’язку з задисковуванням значних об’ємів 

соломи парової озимини, яка пригнічує сходи насіння наступної пшениці 

озимої. 

 

Польові сівозміни: 

1. Пар (20%) - пшениця озима (20%) - соняшник (20%) - ячмінь 

(20%) - кукурудза (20%). 

2. Пар (16,7%) - пшениця озима (16,7%) - соняшник (16,7%) - 

ячмінь (16,7%) - кукурудза на зелений корм або силос (16,7%) - кукурудза на 

зерно. 

3. Пар (16,7%) - пшениця озима (16,7%) - ячмінь (16,7%) - горох 

(16,7%) - пшениця озима (16,7%) - соняшник (16,7%). 

4. Пар (20%) - пшениця озима (20%) - горох (20%) - пшениця озима 

(20%) - соняшник (20%). 

5. Пар (14,3%) - пшениця озима (14,3%) - соняшник (14,3%) - 

ячмінь (14,3%) - горох (14,3%) - пшениця озима (14,3%) - соняшник (14,3%). 

Кормові сівозміни: 

1. Соняшник (25%) - кукурудза на силос (25%) - грачиха (25%) - 

буряк кормовий (25%). 

2. Пар - люцерна (еспарцет) 2-3-4 роки - пшениця озима - ячмінь - 

кукурудза на зерно. 
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10.1 Агротехнічні заходи.  

Донецька область займає перше місце по інтенсивності водної та 

вітрової ерозії ґрунтів. Однією з істотних причин такого явища є значна 

частка розораності території (61,5%) Донецької області і в першу чергу 

схилів 3-7°. На них сила руйнації ґрунту (площинна і струмениста) прямо 

пропорційна куту схилу та його довжині.  

Іншим негативним фактором є значне переущільнення важкою 

технікою ґрунтів до глибини 70-80 см. Рихлий верхній та переущільнений 

підорний шар стримують інфільтрацію води в глибинні шари ґрунту та 

сприяють стіканню води з поверхні ланів разом з частками ґрунту. Третім 

негативним чинником є утворення плугової підошви настільки щільної і 

притертої, що не пропускають воду. На схилах в період затяжних дощів 

з’їжджають великі масиви орного ґрунту, оголюючи чорний паркет плугової 

підошви. Наслідком цих процесів в Донецькій області є зникнення в 

післявоєнні роки більше 100 малих річок і водойм. На їх місці утворилися 

залежи чорноземного ґрунту висотою 2-5 метри. 

Вивчення вологоресурсів в агросфері показало, що в порівнянні з 50-70 

роками XX століття кількість опадів збільшилась починаючи з 80-90 років 

XX століття, але в метровому шарі ґрунту рано весною максимальне 

накопичення вологи стало, навпаки, менше на 5-7-12%. Це, на першій погляд, 

парадоксальне явище пояснюється тим, що починаючи з 70 років замість 

гусеничних тракторів (3-5 т) стали випускати переважно колісні трактори, а 

потім і сучасні важкі трактори масою до 8-14 т. 

Інноваційним технологічним елементом повинно стати застосування 

глибокорозпушувачів (ГР) на глибину гумусного шару (до 35-50 см) в 

парових полях. Глибокорозпушувачі застосовують з травня по липень, коли 

ґрунт в парових полях має достатньо вологи та знаходиться в зрілому стані. 

При проходженні ГР утворюється «хвиля», ґрунт не перевертається, в ньому 

утворюється велика кількість щілин, які збільшують вологонакопичення на 

300 м3/га. На пересохлому ґрунті ГР застосовувати не доцільно, так як 

вивертаються великі брили. 

Після збирання колосових важливо валки пропустити через спеціальні 

подрібнювачі соломи до 2 см, а не 5-6 см, як на сучасних комбайнах. Коротко 

подрібнена солома більш вологоємна, краще перемішується з ґрунтом при 

дискуванні. Після подрібнення соломи і розкидання її (шириною до 6 м) 

важливо внести добрива N30-45, P30-45 з наступним задисковуванням. В 

умовах наявності достатніх опадів солома швидко розкладається, утворюючи 

аналог гною, та робить ґрунт більш вологоємним. Для підвищення 

ефективності розкладання органіки її обов’язково заорюють так як на глибині 

10-27 см в посушливому кліматі краще зберігається волога. Не можна 

протиставляти мілкий обробіток глибокій оранці або глибокорозпушуванню. 

Всі вони мають позитивні якості в тих чи інших умовах. 
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Особливо треба звернути увагу на застосування добрив. До перебудови 

кількість добрив в 1985-1990 рр. вносили в кількості 160 кг NPK на 1 га 

посівної площі.  В сучасний період в 3-4 рази, а органіки на порядок менше. 

Кількість внесених NPK в порівнянні з виносом з урожаєм в 1985-1990 рр. 

складало по N 95%, по Р2О5 - 166%, по К - 85%. 

В сучасний період 70% добрив - це азотні, а найменше вносять 

фосфатних добрив. Валовий вміст калію в чорноземних ґрунтах в метровому 

шарі складає 230-270 т/га, азоту - 30-36 т/га, а фосфору всього 3-4 т/га. Для 

підвищення продуктивності ланів треба збільшити внесення фосфорних 

добрив як при сівбі, так і як основне добриво під оранку. Співвідношення 

азоту, фосфору і калію повинно складати як 1:1,4-1,5:0,6-0,8. Найвищі врожаї 

отримують на землях, де рухомого фосфору 200 мг/кг ґрунту. В Донецькій 

області таких земель обмаль. Іде інтенсивне зниження цього елементу в 

ґрунтах. Фосфор входить до складу ядра клітини та органел. Азотні добрива 

без фосфорних знижують коефіцієнт використання їх рослинами. В нашій 

посушливій зоні в підкормку пшениці або ячменю рекомендується 

застосовувати N30 д.р./га, а не N60, який може  викликати значне зростання 

вегетативної маси та витрати вологи з ґрунту, якої на момент наливу зерна 

буде не вистачати, що призведе до зниження врожайності колосових культур. 

Добрива є головним чинником підвищення врожайності культур і їх 

якості. Без вкладання цих капіталів в землю (особливо фосфору) сільське 

господарство частіше буде отримувати збитки. 

 

10.2 Біологічні заходи.  

В США зайнята люцерною найбільша площа в світі (25 млн. га). Щоб 

зацікавити виробників їм із федерального бюджету доплачують до 100 

доларів за акр (0,42 га) посівів. Всю продукцію, це в основному сіно, 

фермери продають самостійно. На посівах багаторічних бобових трав 2-3 

року використання відсутня ерозія ґрунтів. 

В Донецькій області розорані посіви багаторічних бобових трав в 

зв’язку зі зниженням тваринницької галузі в більшості господарств, а на цій 

площі все частіше висівають соняшник, який має високий коефіцієнт 

ерозійної небезпеки (0,85 проти 1 на пару). 

Для відновлення ґрунтозахисних сівозмін з посівами багаторічних 

бобових трав в Україні треба ввести закон про державну дотацію цих площ в 

розмірі 300-500 грн./га. Люцерна, наприклад, може синтезувати органічні 

форми азоту з повітря до 150 кг/га д.р. Це означає, що не треба закуповувати 

великі об’єми газу для технічного синтезу азотних добрив. Перерозподіл 

коштів буде на користь с.-г. виробника, а не іноземних держав. 

В перспективі треба відновити ґрунтозахисні сівозміни з насиченням 

багаторічних бобових трав, де схили 3-5°. 

Пари є край ерозійно небезпечними площами, але в посушливих 

умовах степу без них не можна обійтися. При сильних посухах пари є єдиним 

місцем, де можна отримати врожай озимої пшениці. Пари ще називають 
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ремонтним полем. До перебудови на цих полях вносили 40-80 т/га гною та по 

45-60 кг/га д.р. фосфору і калію. В сучасний період можна залишати сухостій 

соняшнику на високому зрізі в якості протидефляційного щита та 

накопичувача снігу. В наукових дослідах в сухостої соняшнику на 13.02.2013 

р. накопичувалось до 70 см снігу з вітроударної сторони, на всій площі до 30 

см, а це ще додатково 300 м3/га. На орних землях сніг здувався , а дефляція 

вивітрювала грудки, мілкозем яких затримувався в сухостої. Цей процес 

видно при розрізі сугробів в сухостої соняшнику, де світлі та темні шари 

снігу чергуються між собою. 

Весною такі пари можна задискувати і далі обробляти за 

загальноприйнятою технологією. Іншій варіант, це дати рости раннім 

бур’янам в якості зеленого добрива. Досліди показали, що період найкращого 

використання цього біологічного чинника 25-30 діб. За цей період втрати 

вологи в шарі 0-20 см тільки на 13% менші, ніж на чистому пару. Зелена 

біомаса 50-80 ц/га знаходиться в фазі бутонізації. В зеленій біомасі багато 

білку та фізіологічно активних речовин, які потрібні для кращого 

функціонування мікрофлори ґрунту. Через місяць від початку вегетації 

(кінець квітня або початок травня) зелену біомасу і сухостій задисковують. 

В Донецькій області площа орних ерозійно небезпечних земель зі 

схилом 3-7° - 186,4 тис. га та сіножатей і пасовищ - 92,9 тис.га. Крім того, ще 

маємо 28,7 тис. га не орних земель зі схилом 7-15°, орних земель більше 7° - 

4,5 тис. га, кам’янистих - 42,5 тис. га та перезволожених - 30,5 тис. га. В сумі 

це 385,5 тис. га або 18,8% агросфери. Всі ці землі бажано поетапно 

засаджувати деревними культурами для розвитку відновлювальної 

енергетики. В посушливому кліматі доцільні плантації клена татарського, 

в’яза і інших посухостійких культур. Ці насадження можна частково 

використовувати для розвитку козівництва. 

В останні десятиріччя швидкого розвитку набуває біоенергетика. В її 

основі використання твердого  біопалива (подрібнена деревина) як 

відновлюваного енергоресурсу для опалення різних приміщень та 

вироблення електроенергії. Селекційна робота в створенні 

високопродуктивних сортів верби для енергетичних цілей почалася в 70-80 

роки XX століття в Швейцарії та Великобританії. Теплотворна здатність 

верби складає 18 Мдж/кг абсолютно сухої речовини . Одна тонна сухої 

біомаси за енергетичною здатністю еквівалентна 500 м3 газу або 0,7 т бурого 

вугілля. 

Збирання стебел верби здійснюється через 3-4 роки, коли діаметр 

стебел досягає 10-12 мм, а висота 5-6 метрів. З 1 га плантацій отримують 10-

12 тонн сухої біомаси щорічно. В сучасний період збирання надземної 

біомаси здійснюється за допомогою силосозбиральних комбайнів. Для 

енергетичних цілей використовують вербу прутовидну. 

В Рівненській області відповідно до програми енергозбереження в 

північних районах, де багато малопродуктивних земель і достатньо вологи, 

вирощують енергетичну вербу. Площа земель по документації складає понад 
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5 тис. га. Збирають вербу на енергетичні цілі після припинення вегетації, 

найінтенсивніше в зимовий період. 

В перспективі використання біотопливних когенераційних установок в 

сільському господарстві на основі малих електростанцій. Стерлінг-

когенерація - нова технологія для комбінованого виробництва електроенергії 

та тепла. Є також тригенераційна технологія, коли одночасно виробляється 

електроенергія, тепло та холод. Останній використовується при збереженні 

овочів, молока, м’яса. 

Розвиток відновленої енергетики підвищить енергетичну та економічну 

незалежність нашої області, зменшить імпортозалежність від поставок 

енергоносіїв. Найголовніше, плантаціями деревних культур будуть повністю 

усунені великі ерозійні процеси на схилових землях, плантації деревних 

культур можуть 30-50 років давати продукцію без значних витрат коштів на 

обробіток ґрунту, добрив, пестицидів та інше. При спалюванні деревини 

утворюється зола в якій 2,5-3,5% Р2О5, 6-10% К2О, 30-35% СаО та 

мікроелементи. Ці добрива можна використовувати на землях інтенсивного 

використання. 

 

11. ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗАХИСТ ҐРУНТІВ ВІД 

ЕРОЗІЇ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТРАВ’ЯНИХ 

ФІТОЦЕНОЗІВ 

 

У Донецькій області передбачається вилучення з обробітку та 

переведення у природні кормові угіддя або для заліснення 473,7 тис. га. 

Наразі у регіоні 124 тис. га підлягають консервації, з них 84 тис. га – 

залуженню багаторічними травами. 

Відновлення деградованих земель можливе за умови створення на них 

рослинного покриву різнофункціонального призначення: для відновлення 

фіторізноманітності, для створення високопродуктивних кормових 

агрофітоценозів, фітомеліоративного призначення, для створення плантацій 

лікарських рослин з метою використання у ветеринарії, отримання рослинної 

сировини для виробництва біопалива. 

Одним з напрямків наукової діяльності Донецького ботанічного  саду    

є пошук і  розробка ефективних науково обґрунтованих способів відновлення 

деградованих  земель та  рослинності природних пасовищ  шляхом  

створення багатокомпонентних трав’яних фітоценозів тривалого 

використання. З колекційного фонду нових та малопоширених кормових 

рослин, який налічує  429 зразки, 155 видів, 64 сортів, 6 різновидностей, з 41 

роду і 11 родин, підібрано асортимент видів багаторічних трав, які також 

характеризуються фітомеліоративними якостями та високо пристосовані до 

екологічних умов степу,  розроблено наукові основи конструювання стійких 

багатовидових трав’яних фітоценозів, та впроваджено у деяких 
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господарствах Донецької області для вирішення низки екологічних проблем і 

господарського використання. 

Видовий склад трав’яних фітоценозів включає багаторічні види трав та 

районовані сорти рослин, які добре пристосовані до умов посушливого степу 

та мають високу продуктивність:  райграс високий (Arrhenatherum elatius (L.) 

J. Presl. et C. Presl.) ′Полтавський 526′, костриця очеретяна (Festuca 

arundinacea Schreb.), люцерна посівна (Medicago sativa L.) 

′Bеселоподолянська 11′, еспарцет виколистий (Onobrychis viciifolia Scop.) 

′Піщаний 1251′, стоколос безостий (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) 

Таврійський, костриця Регеля (Festuca regeliana Pavl.) ′Лиманська′, пирій 

середній (Elytrigia intermedia (Host) Nevski) ′Ростовський′, пирій видовжений 

(Elytrigia elongata (Host) Nevski)  ′Сарматський′, буркун лікарський (Melilotus 

officinalis (L.) Pall.), грястиця збірна (Dactylis glomerata L.), райграс 

пасовищний (Lolium perrene L.) та ін. Створені травостої окрім відновлення 

родючості ґрунтів, та закріплення еродованих схилів можуть інтенсивно 

використовуватись у господарстві як сінокоси (2–3 укоси за вегетаційний 

період) або пасовища. 

Для підвищення родючості і протиерозійної стійкості ґрунтів на схилах 

різної експозиції та збереження степового біорізноманіття розроблено 

видовий склад травосумішей для докорінного поліпшення, які є типовими 

представниками флори Південного Сходу України (стоколос безостий, 

стоколос прибережний, пирій азовський, грястиця збірна, конюшина лучна, 

буркун білий та буркун жовтий, пирій середній, житняк гребінчастий та інші) 

та високопродуктивні види з інших флор, наприклад, райграс високий, 

ломкоколосник ситниковий, козлятник лікарський, які при господарському 

використанні не становлять загрози флорі природних фітоценозів.  

Донецьким ботанічним садом в попередні роки були розроблені та 

апробовані для підвищення родючості еродованих ґрунтів на пологих 

незасолених ділянках наступні видові склади травосумішей та їх норми 

висіву: 

- стоколос безостий або прибережний – 6–8 кг/га, пирій азовський – 

6–8 кг/га, грястиця збірна – 4–5 кг/га, люцерна посівна 4–5 кг/га, 

конюшина лучна 2–3 кг/га, буркун білий 4–6 кг/га; 

- стоколос  прибережний – 5–7 кг/га; пирій середній – 8–10 кг/га, 

житняк гребінчастий 6–7 кг/га, ломкоколосник ситниковий 4–6 

кг/га, тимофіївка степова 3–5 кг/га, люцерна серповидна 3–5 кг/га, 

буркун білий 5–7 кг/га, еспарцет віколистий – 30–50 кг/га; 

- пирій середній – 7–9 кг/га, житняк гребінчастий 6–7 кг/га, райграс 

високий 4–6 кг/га, еспарцет віколистий – 30–50 кг/га, люцерна 

посівна кг/га – 4–6 кг/га; 

- пирій волосоносний – 6–8 кг/га, райграс високий – 4–6 кг/га, 

люцерна посівна 3–5 кг/га, козлятник лікарський 10–12 кг/га, 

конюшина лучна 3–4 кг/га. 

На засолених ділянках на заплавах у травосуміші включають наступні 

види кормових рослин: районовані у Донецькій області сорти еспарцету та 
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люцерни, пирій видовжений ′Сарматський′ – 6–8 кг/га і костриці Регеля 

′Лиманська′ – 8–10 кг/га, ломкоколосник ситниковий 6–8, буркун лікарський 

5–7 кг/га, люцерна посівна 4–6 кг/га.  

Для створення трав’яних фітоценозів на крутих змитих схилах у 

видовий склад сумішей включають: еспарцет віколистий 40–50 кг/га, 

люцерну серповидну – 3–5 кг/га, буркун білий 5–7 кг/га, житняк гребінчастий 

– 5–7 кг/га і пирій середній 6–8 кг/га.  

Травосуміші можна висівати під покрив райграсу однорічного при 

нормі його висіву 6–8 кг/га або без покривної культури. 

Видовий склад і участь кожного виду у конкретному випадку 

визначається екологічними  умовами ділянки (якість ґрунту, водний режим, 

крутизна і експозиція схилу), господарським використанням посіву та ін. 

Очевидна перевага у використанні для підвищення родючості ґрунтів нових 

сортів кормових трав: це їх висока стійкість до хвороб і шкідників, 

раціональне використання елементів мінерального живлення і вологи, світла, 

повноцінність отриманих кормів та ін.  

Для створення таких багатокомпонентних трав’яних фітоценозів 

тривалого використання у господарстві необхідно перш за все мати насіннєві 

ділянки багаторічних трав. 

Донецький ботанічний сад НАН України рекомендує сорти 

багаторічних трав з родини Злаки власної селекції, які внесені до Державного 

Реєстру України та районовані у області: 

Пирій видовжений ′Сарматський′ (Авторське свідоцтво на сорт пирію 

видовженого Elytrigia elongata (Host) Nevski ′Сарматський′ № 06203, від  

28.12.2004, у  Державному реєстрі сортів України з 2006 р.). Це 

пізньостиглий сорт з укороченим кореневищем.  Урожай надземної маси у 

перерахунку на повітряно-суху масу складає 8–9 т/га. Сорт добре 

пристосований до посушливих умов південного сходу України, стійкий до 

враження хворобами. Довговічний при використанні в багатовидових 

травостоях і монокультурі (10–15 років). Добре зростає на засоленних 

низькопродуктивних ґрунтах. 

Костриця Регеля ′Лиманська′ (Авторське свідоцтво на сорт костриці 

Регеля (східної)  (Festuca regeliana Pavl.) ′Лиманська′ № 07229, у  

Державному реєстрі сортів України з 2007 р.). Це середньостиглий сорт, 

урожай повітряно сухої маси 4,1 т/га. Сорт відрізняється високою отавністю 

(до 50%), довговічністю у одновидових посівах та у багатокомпонентних 

фітоценозах. Швидко блокує бур’янисту демутацію. Сорт добре 

пристосований до посушливих умов південного сходу України, стійкий до 

враження хворобами. Добре зростає на засоленних ґрунтах. 

Також для підвищення родючості ґрунтів сорти селекції Донецького 

ботанічного саду НАН України костриці велетенської ′Величава′ (для 

піщаних та супіщаних ґрунтів) і стоколос безостий ′Східний′ на еродованих 

ґрунтах, для закріплення схилів балок. Ці сорти на даний момент проходить 

державне сортовипробування. 

Костриця велетенська Величава′ (заявка № 10205001 від 02.12.2012 р.) 
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– багаторічний рихлокущовий високорослий злак озимого типу розвитку, 

висота рослини 135–150 см. Кущ прямостоячий, складається з генеративних і 

вегетативних пагонів. Стебла прямі, пружні, слабкооблистяні. Основна маса 

листків – прикоренева. Корнева система потужна, утворює щільну дернину. 

Рослина має тривалий вегетаційний період, відноситься до літньо-зимово-

зелених. Вегетаційний період продовжується до глибокої осені, а у окремі 

роки – і взимку. Добре росте на рихлих, лужних ґрунтах. Сорт відрізняється 

високою отавністю (до 45– 50%), довговічністю у одновидових посівах та у 

багатокомпонентних фітоценозах (від 10 років і більше). 

Стоколос безостий ′Східний′ (заявка № 10065002 від 02.12.2010 р.) – 

багаторічний верховий злак. Відрізняється посухостійкістю. У вологі роки 

травостій досягає 160 см, а у посушливі – 110 см. Рослини переважно 

озимого типу розвитку. У Донбасі – лучно-степовий вид з широкою 

екологічною амплітудою, що зростає на степових і остепнених ділянках. 

Серед лікарських та медоносних рослин, що пропонуються 

використовувати на землях виведених з сівозміни є ехінацея пурпурова 

′Юзівська′ (у Державному реєстрі сортів з 2008 р.), цей сорт адаптований до 

умов південного сходу України. 

Необхідним у проведенні робіт підвищення родючості ґрунтів є 

розробка необхідних агротехнічних прийомів. 

На ділянках на пологих або не дуже крутих схилах (до 5
0
) різних 

експозицій, звичайно проводять підготовку ґрунту, яка передбачає отримання 

добре підготовленого, чистого від бур’янів, заправленого добривами поля. 

Для цього  восени скошують рослинні залишки, збирають пожнивні залишки 

і розбивають дернину, оброблюють її важкими дисками  на глибину біля 10 

см, потім вносять органічні добрива – 50 т/га і мінеральні – 100–120 кг/га 

діючої речовини фосфору. Добрива швидко  загортають на глибину 15 см 

шляхом проведення розпушування ґрунту дисками. Восени проводиться 

також і культурна (відвальна) оранка або щілювання (оранка без відвалу) з 

послідуюючою контурною обробкою паровими культиваторами. Навесні 

наступного року вносять повні (азот, фосфор і калій) мінеральні добрива з 

розрахунку на запланований 3–4-річний урожай зеленої маси і обробляють 

ґрунт як на чорний пар. Якщо ділянка не сильно забур’янена і кліматичні 

умови сприятливі замість пара то рекомендується вирощування злаково-

бобових травосумішей на зелений корм з раннім збиранням і ретельною 

підготовкою ґрунту під посів дрібнонасінних культур. Особливу увагу 

приділяють добору компонентів травосумішей, забезпеченню насінням  

видовим і сортовим асортиментом, розрахунку  норм висіву. На схилових 

ділянках, де ухил місцевості складає більше 5
0
, корінне поліпшення  (якщо 

воно є необхідним) проводять методом посмужного прискореного 

залуження. Осіннє рихлення ґрунту проводять важкими дисковими 

лущільниками або чизелями без перевертання шару, полосами шириною 

кратною ширині захоплення ґрунтозахоплюючого і сіючого агрегату. 

 Ширина смуг, що обробляються має складати приблизно 10–30 м, що 

залежить від крутизни схилу. Між смугами, які підготовлені для посіву, 
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залишають також смуги з непорушенним природним травостоєм, які 

передбачають розорення і посів трав тоді, коли трави на смузі першої черги 

залуження добре розростуться. Обробку ґрунту і сів проводять обов’язково 

впоперек схилів з врахуванням контурності рельєфу. Для сіву 

використовують багатокомпонентні травосуміші, в які включають 

багаторічні види, переважно кореневищні злаки, а також бобові з 

інтенсивним розвитком, які сприяють зменшенню ерозії ґрунтів. До таких 

видів відносяться буркуни білий і лікарський,  еспарцет віколистий, люцерна 

серповидна і посівна, конюшина лучна, стоколоси прибережний і безостий, 

житняк гребінчастий, тимофіївка степова, пирії середній і волосоносний. У 

якості покривної культури використовують райграс однорічний, який 

характеризується дуже швидкою схожістю насіння і інтенсивним ростом 

рослин,  високою стійкістю до посухи і високих температур у початкових 

фазах розвитку. Такі особливості райграсу однорічного сприяють 

притіненню сходів і молодих проростків багаторічних кормових рослин, 

збереженню їх від  сонячних опіків і  пошкоджень вітром, зменшенню 

проростання бур'янів, а також формуванню уже в перший рік життя 

травостою врожаю надземної кормової маси. Включення до травосумішей 

дворічних видів, зокрема роду Melilotus  (буркун), забезпечує формування 

врожаю корму на  другий рік життя травостою, коли деякі види багаторічних 

кормових рослин ще не набрали повну силу свого розвитку.  

Починаючи з другого року життя багатовидових фітоценозів і у 

наступні роки, основний урожай формується за рахунок наростання 

надземної маси основних сіяних видів. 

В організаційно-господарському плані роботу з добору компонентів 

травосумішей, забезпеченню необхідним насінням видового і сортового 

асортименту, розрахунок норми висіву і підготовка сумішей насіння 

починають  задовго до посіву. Травосуміші складають окремо для кожної  

ділянки, з обов’язковим використання спеціальних зерно-трав’яних сівалок, 

які мають автономні системи (ящики для насіння, висівальні апарати, 

сім’япроводи) для висіву крупносім’яних (злакові, еспарцет) і дрібносім’яних 

(конюшина, люцерна, буркун) культур. Насіння злакових і еспарцету, 

підготовлені для сівби на ділянці, ретельно змішують і затарюють у мішки,  

дрібне насіння інших бобових культур також змішують і засипають в інші 

мішки. Мішки з підготовленим насінням етикують з повними відомостями: 

місце посіву, площа, норма висіву, видовий і кількісний склад. 

Висів проводять при постійному контролі і консультаціях  спеціалісту 

за участю досвідчених сівальників. Насіння злаків і еспарцету засипають в 

насіннєві ящики сівалок, які призначені для зернових культур, суміші 

дрібносім’яних бобових – у  ящики для насіння трав. Висівають травосуміші 

спеціальними зернотрав’яними сівалками. За один прохід сівалки, загортають 

насіння злаків і еспарцету дисковими сошниками. Анкерними висіваючими 

робочими органами висівають насіння дрібносім’янних культур на глибину 

1–2 см. 
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Якщо відсутні спеціальні зернотрав’яні сівалки, то використовують 

звичайні – зернові. Сіють у два проходи сівалки. У перший прохід висівають 

суміш крупносім’яних культур (злаки і еспарцет), у другий – сіють суміш 

дрібносім’яних бобових. На ділянках  з відносно спокійним рельєфом сів у 

два проходи проводять перехресно (другий прохід у напрямку – 

перпендикулярному першому), на схилах – по горизонталі, на крутих схилах 

– смугами. Сіють травосуміші у ранні  строки, у перші дні весняних польових 

робіт, або восени перед сівбою озимих культур після передпосівної 

культивації і прикатування до сівби і після висіву кільчасто-шпоровим 

катком, який забезпечує  ущільнення ґрунту на достатню глибину і 

створюючи рихлу поверхню сіяної ділянки. 

Догляд за багаторічними травами  у перший рік життя полягає у 

підтримці ділянки чистими від бур’янів шляхом скошування травостою. У 

посівах під покрив райграсу однорічного, покривна культура розвивається 

дуже інтенсивно і її насіння дозріває раніше до  інших  видів рослин укісної 

стиглості. Звичайно при стиглості насіння рослини райграсу однорічного 

перевищують висоту рослин інших видів травосуміші на 20–50 см. На таких 

травостоях чистих від бур’янів райграс однорічний  збирають на насіння 

прямим комбайнування на високому зрізі, а травостій, який лишився 

скошують повторно для отримання кормів. Сприятливі за водним і 

температурним режимом роки при ранньовесняній сівбі на цій ділянці 

встигають сформувати другий укіс кормової маси, яку необхідно скосити не 

пізніше чим за 3–4 неділі до настання стійких холодів. У посушливі роки при 

слабому відростанні отави для забезпечення стійкості травостою взимку 

другий укіс не проводять. 

На забур’янених ділянках травостою І укіс здійснюється задовго до 

фази зрілості насіння райграсу однорічного. В цьому випадку у райграса 

однорічного, який характеризується високою інтенсивністю відростання, 

після скошування і коротким вегетаційним періодом, в сприятливі по 

зволоженню роки насіння встигають дозрівати на отаві. Їх також збирають 

комбайном на прямому високому зрізі, а повторно скошують траву на 

зелений корм або сіно. 

Травостій на другий рік життя, використовують укісним способом, 

проводячи укоси, коли рослини знаходяться у  технологічній стиглості (фаза 

бутонізаціїї – цвітіння у бобових і колосіння  злаків). 

На третьому році життя травостою починають на ньому випас тварин, 

виконуючи основні правила раціонального використання пасовища. Догляд 

за травосумішами на третій і наступні роки складає у своєчасному 

скошуванні і збиранні залишків травостою, підкормках добривами і 

інтенсивному боронуванні. Окремі ділянки використовують як насінники. 

Насіння збирають у строки їх дозрівання на рослинах основних видів, 

що входять до складу травосуміші, прямим комбайнуванням або роздільним 

способом  залежно від погодних умов і стану травостою. Завершення повного 

циклу розвитку до повної зрілості насіння сприяє підвищенню стійкості 

травостою. Насіння що осипалося,  після втоптування їх тваринами особливо 
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проростає на відкритих не зайнятих рослинами місцях, сприяє відновленню 

травостою і продовженню терміну його продуктивного використання.  

Багаторічні досвід створення  багатовидових трав’яних фітоценозів у 

виробничих умовах  (ТОВ «Росія» Волноваський р-н, Донецької області) та 

моніторинг стану ґрунтів під ними показав, що підвищення родючості 

ґрунтів наступає вже на п’ятий – сьомий роки функціонування у режимі 

їхнього інтенсивного господарського використання (як сіножаті), вміст 

гумусу у ґрунті зростає з 2,98 до 4,52%. 

 

12. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ДОНЕЧЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

ПІДВИЩЕННЯ 

За площею і біопродуктивним потенціалом земельного фонду 

Донецька область є однією з провідних областей країни.  

Проте, тривала нераціональна експлуатація земельних ресурсів без 

належного урахування ландшафтних і грунтово-кліматичних особливостей 

регіону привела до посилення деградаційних процесів в ґрунтах, значною 

дегуміфікації їх, істотних втрат елементів живлення.  

Основний фонд орних земель області складають чорноземи звичайні 

середньо і малогумусні на лесах і льосовидних породах важкоглинистого і 

легкоглинистого механічного складу. Вони займають 1215 тис. гектарів, або 

74% ріллі і мають високу потенційну родючість. 

Курс на хімізацію сільського господарства, розпочатий в середині 60-х 

років, сприяв інтенсивному зростанню об'ємів застосування мінеральних і 

органічних добрив. За 30 років (з 1965 по 1995 рр.) використання 

мінеральних добрив в господарствах області виросло з 9 до 121 кг поживних 

речовин на 1 гектар, або більш ніж в 13 разів. В той же час майже в 3 рази (з 

2,5 т/га до 7,4 т/га) збільшилися об'єми внесення органічних добрив. 

Комплексне використання в значних об'ємах мінеральних і органічних 

добрив зумовило підвищення рівня родючості ґрунтів. За цей період була 

досягнута стабілізація вмісту гумусу, запаси рухомого фосфору в ґрунті 

збільшилися вдвічі (з 55 мг/кг до 116 мг/кг), обмінного калію – в 1,2 рази (з 

142 мг/кг до 173 мг/кг). 

З 1991 року об'єми застосування органічних і мінеральних добрив 

значно зменшуються. Найменший рівень внесення органічних і мінеральних 

добрив склав у 2000 році – 0,6 т органічних і 16 кг мінеральних на гектар 

посівної площі. В останні роки в господарствах області спостерігається 

тенденція збільшення об'ємів використання мінеральних добрив під 

сільськогосподарські культури. У порівнянні з рівнем 2000 року внесення 

мінеральних добрив збільшилося у 3,6 рази (з 16 до 57 кг/га), внесення 

органічних добрив продовжує зменшуватись і у 2013 році склало всього 0,3 

т/га посівної площі. В середньому за 2009-2013 роки під всі посіви 

сільськогосподарських культур на гектар посівної площі внесено по 0,5 т 

органічних та 45 кг поживних речовин мінеральних добрив (форма 9б-с/г). 
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Такий загальний рівень внесення добрив є недостатнім для компенсації 

втрат грунтами елементів живлення рослин та отримання запланованої 

врожайності. 

Гумус – головний показник потенційної і ефективної родючості 

грунтів. 

Вміст гумусу в грунтах області за 20 років знизився на 0,23 абсолютних 

відсотка (з 4,4 до 4,17%), за останні 5 років на 0,03%. Найбільше зниження 

запасів гумусу відмічене в грунтах господарств Добропільського, 

Красноармійського, Краснолиманського, Першотравневого районів – 0,1%. 

В цілому по області площі грунтів з високим вмістом гумусу 

зменшилися на 29,0 тис. га, дуже високим, – на 31,2 тис. га. Зниження 

грунтових запасів гумусу зумовлюється його мінералізацією, різким 

зменшенням внесення до грунту, в першу чергу, органічних добрив, 

скороченням площ багаторічних трав, недотриманням сівозмін, зменшенням 

надходження рослинних залишків із-за зниження урожаїв 

сільськогосподарських культур, проявом зростаючих ерозійних процесів 

тощо. 

Середній вміст рухомого фосфору в цілому по області за результатами 

останніх 5 років зменшився на 2 мг (зі 109 до 107 мг/кг ґрунту). Найбільше 

зниження запасів рухомого фосфору виявлено в ґрунтах господарств 

Великоновосілківського району – на 8 мг, Добропільського, районів – на 7 

мг, Олександрівського, Володарського, Слов’янського районів – на 6 мг. 

Середній вміст обмінного калію за цей же період досліджень 

зменшився на 3 мг (з 165 до 162 мг/кг ґрунту). Найбільше зниження 

ґрунтових запасів обмінного калію встановлено в ґрунтах господарств 

Добропільського – на 12 мг,  Мар’їнського – на 11 мг, Костянтинівського та 

Краснолиманського – на 10 мг – на 7 мг/кг ґрунту. 

Внаслідок різкого скорочення внесення в ґрунт органічних та 

мінеральних добрив основна частина урожаю в більшості 

сільгосппідприємств області формується за рахунок мобілізації ґрунтової 

родючості. 

У зв'язку з цим в землеробстві області склався негативний баланс 

гумусу і елементів мінерального живлення рослин. В середньому за 2009-

2015 роки щорічний від’ємний баланс гумусу в області досяг 4,1 центнера з 

гектару. Втрати елементів живлення за цей же період в цілому по області 

складають 158 кілограм діючої речовини на гектар. По суті, ми втрачаємо ту 

саму головну якість наших ґрунтів, яка називається родючістю. Якщо не 

вжити рішучої протидії, то вже у найближчі роки це призведе до зниження 

урожайності сільськогосподарських культур. 

Для досягнення бездефіцитного балансу гумусу і елементів живлення 

необхідно довести рівень внесення мінеральних добрив до 90-110 кг 

поживних речовин і органічних до 8-9 тонн на гектар посівної площі. 

Результати проведення досліджень з агрохімічній паспортизації земель 

за останні роки свідчать про погіршення стану родючості ґрунтів. Ґрунтові 

запаси гумусу і елементів живлення рослин і надалі будуть продовжувати 
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зменшуватися, якщо не вжити невідкладних заходів по збереженню та 

відтворенню родючості ґрунтів області. 

Зниження родючості ґрунтів в даний час є однією з головних проблем в 

землеробстві області і потребує негайного вирішення. 

 

 

ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ОБЛАСТІ: 

1.    Оптимізація територіальної структури землекористування. 

2. Здійснення комплексу протиерозійних заходів на ґрунтах 

сільськогосподарського призначення (проведення оранки зябу поперек 

схилів та по горизонталях, безвідвального обробітку ґрунту із збереженням 

стерні). 

3. Для досягнення бездефіцитного балансу гумусу та елементів 

живлення необхідно довести рівень внесення мінеральних добрив до 90-110 

кг поживних речовин та органічних до 8-9 тонн на гектар посівної площі. 

4. Проведення заходів щодо максимального використання 

альтернативних видів органічних добрив (солома, рослинні залишки) як 

основного резерву поповнення органіки в ґрунтах. 

5.      Розширення посівів багаторічних трав, зокрема бобових. 

6. Проведення агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення. 

7. Розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь 

сільськогосподарських виробників. 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ЗЕМЛЯХ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

1. Запропонована мінімальна технологія вирощування 

сільськогосподарських культур в умовах ерозійно-стійких агроландшафтів з 

впровадженням постійної технологічної колії з використанням сучасної 

техніки, забезпечує підвищення економічної ефективності сільського 

господарства, збільшення інвестиційної привабливості землекористування, 

екологічне значення охорони ґрунтів від ерозії та досягнення сталого 

розвитку держави.  

В умовах ерозійно-стійких агроландшафтів Донецького регіону в зоні 

нестійкого зволоження впровадження мінімального обробітку з 

застосуванням постійної технологічної колії - технологічне рішення на 

схилових ґрунтах при вирощуванні сільськогосподарських культур, яке 
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дозволяє зберегти родючість ґрунту, скорочує затрати на вирощування 

сільськогосподарських культур, та забезпечує високу продуктивність. 

2. До заходів контролю у сфері охорони, відтворення родючості та 

збереження земель с.-г. призначення при здійсненні виробничої діяльності 

землевласниками та землекористувачами. 

 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

1. В умовах зниження природної та 

економічної родючості ґрунту 

посушливого степу в усіх польових 

сівозмінах повинен бути пар, як 

основний важіль накопичення вологи 

та доступних для рослин біофільних 

елементів. 

Щорічно Сільськогосподарські 

підприємства 

2. В умовах функціонування важкої 

техніки та переущільнення ґрунту на 

глибину 70-80 см обов’язково 

застосовувати глибокорозпушувачі 

(35-50 см) з метою руйнації плугової 

підошви та рихлення ґрунту на 

глибині більшій, ніж при оранці. 

Найкраще місце проведення цієї 

технологічної операції - пар (ремонтне 

поле) в травні-липні. 

Травень – 

липень 

щорічно в 

паровому 

полі 

Сільськогосподарські 

підприємства 

3. В ланці сівозміни соняшник-пар 

треба залишати сухостій соняшнику на 

високому зрізі в якості 

протидефляційного щита, а також як 

природного снігозатримувача. 

Дискування сухостою соняшнику 

проводити весною. 

Вересень - 

квітень, 

травень 

Сільськогосподарські 

підприємства 

4. На паровому полі весною з 

сухостоєм соняшнику утворюються 

природні сидерати (зелене добриво), 

які до фази бутонізації-цвітіння 

накопичують найбільше білків та 

фізіологічно активних речовин, які 

необхідні для активізації мікрофлори 

ґрунту. Термін росту природних 

сидератів 25-30 діб, після чого поле 

Квітень Сільськогосподарські 

підприємства 
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дискують. 

5. Внесення мінеральних добрив в 

доцільній дозі. Контроль за  

співвідношенням N:P, найкраще 

дорівнює 1:1,5. 

Квітень, 

травень, 

вересень 

Сільськогосподарські 

підприємства 

6. В посушливому кліматі Степу 

кількість азотних добрив в підкормку 

не повинна перевищувати 30 кг/га д.р. 

Норма в 60 кг/га д.р. азоту призводить 

до значного утворення біомаси та 

перевитрат вологозапасів ґрунту, що 

може знизити врожайність пшениці 

озимої та ячменю. 

Травень Сільськогосподарські 

підприємства 

7. Відновити ґрунтозахисні сівозміни, 

де 40-60% площі зайняті 

багаторічними бобовими травами як 

протиерозійною заходу та синтезу 

азотних сполук з повітря. Фінансувати 

сільгоспвиробників до 300-500 грн./га 

посівів багаторічних трав щорічно. 

Постанова про доплату с.-г. 

виробникам повинна бути прийнята на 

рівні парламенту (всесвітня практика). 

Щорічно Сільськогосподарські 

підприємства, держава 

8. Вивести із інтенсивного 

використання схилові, деградовані та 

малопродуктивні землі за рахунок 

поетапного переводу їх під 

вирощування енергетичних культур в 

аспекті розвитку відновлюваної 

енергетики. Це наступні землі: 

перезволожені (30,5 тис.га), кам’янисті 

(42,5 тис.га), орні землі із схилами 

більше 7° (4,5 тис.га), не орних із 

схилами 7-15° (28,7 тис.га), сіножатей 

і пасовищ із схилами 3-7° (92,9 тис.га), 

орних  ерозійно небезпечних із 

схилами 3-7° (186,4 тис.га). 

Щорічно 

протягом 

30-50 років 

Сільськогосподарські  

підприємства, держава 
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