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ВСТУП 

 

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. 

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 [1]. Біологізація – максимальне 

узгодження технології з біологічними вимогами культури і сорту. Все 

робиться для створення якнайкращих умов для розвитку основного 

об’єкта технології – рослини [2]. 

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 сільсько-

господарських 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. 

 

 
1. ЕРОЗІЯ ГРУНТІВ І ЇЇ СУЧАСНИЙ СТАН В ДОНЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

 

 

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. Вміст гумусу за останні 15 років зменшився на 0,35% [3]. 

На землях Донеччини процеси ерозії розвиваються прискорено. 

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 

орендовано, прогресуюче падає родючість ґрунтів. 

Враховуючи високу потенційну небезпеку ерозійних процесів і 

інтенсивне використання ґрунтового покриву в регіоні, 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 % [4]. 

 

 
2. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ГРУНТІВ ВІД 

РУЙНУВАННЯ 

 

Агроландшафтні аспекти. 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, насамперед 

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. 

Лісомеліоративні заходи. 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 змивається ґрунт, зберігається його родючість, що дає 

змогу повністю захистити поля від негативних проявів ерозії. 

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. 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. 

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. 

Ґрунтозахисна ефективність різних культур зменшується зі 

збільшенням  крутості  схилу,  що  зобов’язує  з  особливою    увагою 



відноситись до підбору та розміщення сільськогосподарських культур 

в сівозміні. 

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. 

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 [5]. 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. 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 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. 

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. 

Біологічні заходи. В Донецькій області розорані посіви багаторічних 

бобових трав у 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 обійтися. В сучасний період можна залишати 

сухостій соняшнику на високому зрізі в якості протидефляційного 

щита та накопичувача снігу. В наукових дослідах в сухостої 

соняшнику на 13.02.2013р. 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 процесс 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. 

3. 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 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 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. 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ ЩОДО БІОЛОГІЗАЦІЇ 

ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР 

 

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. 

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. 

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. 

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 

дискують. 

5. Відновити ґрунтозахисні сівозміни, де 40-60% площі зайняті 

багаторічними бобовими травами як протиерозійною заходу та 

синтезу азотних сполук з повітря. 

6. 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). 

7. З метою підвищення продуктивності зернових колосових культур, 

збільшення їх стійкості до шкідливих організмів та стабілізації 

виробництва екологічно-безпечної зернової продукції в умовах 

східної частини північного Степу України рекомендується 

використовувати наступні елементи технології вирощування: 



- застосовування припосівного внесення гранульованого 

біогумусу для зменшення матеріальних витрат та зниження 

негативного впливу агрохімікатів на агроекологічний стан ґрунтів; 

- використовувати запропоновані поживні комплекси; 

- застосовувати біологічний захист посівів. 

Основним напрямком біологізації вирощування 

сільськогосподарських культур є повне усунення деградації ґрунтів 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 ґрунтів 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. 

На основі експериментальних та теоретичних досліджень 

прогнозовано, що майбутній прогрес в агросфері пов’язаний з 

освоєнням нових відновлюваних органогенних ресурсів – на 

чагарникових масивах, які займуть деградовані та малопродуктивні 

землі до 34 % всієї площі агросфери. Біля 14 % площі агросфери 

повинно бути зайнято бобово-злаковим різнотрав’ям, до 50 % площі 

агросфери з найбільш родючими землями та мульчепластом має 

перебувати під сільськогосподарськими культурами. 

З падінням родючості ґрунту повинна збільшуватись частка пару в 

структурі  сівозмін  як   важливого   фактору   підвищення економічної 



ефективності вирощування с.-г. культур. Всі культури сівозмін значно 

знижують врожайність на низькому рівні родючості ґрунту, що 

призводить до збитковості виробництва продукції рослинництва 

особливо в посушливі роки. 

Рівень родючості ґрунту можна визначити аналізуючи видовий 

склад бур’янів. Рівень забур’яненості та її видовий склад вивчався з 

двох позицій. Перша – це ступінь забур’яненості посівів, друга – 

співвідношення азотофільних бур’янів високопродуктивних земель  

до бур’янів деградованих земель. Відносна частка співвідношення  

цих бур’янів є попереднім показником візуальної оцінки родючості 

ґрунту і може використовуватись як метод при обстеженні полів. 

З падінням родючості ґрунту повинна збільшуватись частка пару в 

структурі сівозмін як важливого фактору підвищення економічної 

ефективності вирощування с.-г. культур. 

Всі культури сівозмін значно знижують врожайність на низькому 

рівні родючості ґрунту, що призводить до збитковості виробництва 

продукції рослинництва особливо в посушливі роки. 

Дослідження нових біогенних шляхів підвищення родючості 

ґрунту в паровому (ремонтному) полі показало, що в умовах 

відсутності органічних добрив та основних мінеральних прогрес  

може відбуватися в напрямку формування сухостою соняшнику як 

кулісної культури, як протидефляційний щит, та як затримував снігу 

при сильних східних вітрах в зимових період. 

Подальшим розвитком цієї стратегії було використання 

природних сидератів в якості зеленого добрива. 



Найкращий термін дискування є 30 діб після початку вегетації 

зимуючих бур’янів, які в цей момент знаходяться в фазі бутонізації – 

цвітіння, тобто коли зелена біомаса має найбільший вміст білку та 

фізіологічно активних речовин для підвищення активності 

мікроорганізмів ґрунту, а втрати вологи в метровому шарі складають 

6% від чистого пару. Недотримання цих термінів може привести до 

зниження врожайності культур та поповнення насінням ґрунту 

зимуючих бур’янів. 

Стратегічно вірним є напрямок розширення площ під 

еспарцетом на деградованих та схилових землях в межах ярів. 

Принципи побудови схем біогенного розпаювання великих  

полів наступні: 

1. З інтенсивного використання сільськогосподарськими 

культурами вилучаються землі, де еколого - агрохімічний бал 

менше  30,  де схили більше 5о, а в деяких випадках більше 

3о, де локально змитий весь гумусний горизонт до 

матеріальної породи, а також деградовані та малопродуктивні 

землі, яри та місця орних земель де постійно формуються  

рівчаки. Головне використання таких земель – це суцільні 

посадки чагарників в якості продуцентів органогенних 

ресурсів (С, N, Р, К та мікроелементів) для земель 

інтенсивного використання. 

2. Повне усунення ерозійних процесів реалізується трьома 

напрямками: перший – це формування мульчепласту за рахунок 

побічної продукції рослинництва і додатково за рахунок   подрібненої 



стебельної біомаси чагарників; другий – в умовах мульчепласту 

застосувати локально-вертикальний тип обробітку ґрунту до 36 шт./м
2 

свердловин діаметром 3 см на глибину гумусного шару (до 40 см); 

третій – формування чагарникових смуг поперек напрямку схилів та 

навкруги клітин поля. 
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