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В основу науково-методичних рекомендацій покладено результати визначення  

проблем ерозійних процесів, доведена необхідність впровадження протиерозійних заходів 

на схилових землях регіону. Охарактеризовано сучасний стан досліджуваної території за 

факторами контролю та прогнозу стану ерозійно небезпечних ландшафтів Донецького 

регіону. 

Пропонуються протиерозійні підходи до виявлення ерозійної небезпеки ґрунтів за 

допомогою заходів постійної дії: контурно-меліоративного землеробства; основних 

заходів у сфері охорони відтворення родючості земель завдяки сівозмінам та системам 

обробітку ґрунту. Доведені принципи формування перспективних конструкцій сталих 

агробіогеоценозів для промислових регіонів зони Степу. 

Рекомендовано виробництву система обробітку ґрунту, яка сприяє збереженню 

родючості ґрунтів і екологічної рівноваги навколишнього середовища, підвищенню 

врожайності та якості зерна.  

           Проаналізована роль та місце заходів постійної дії в ґрунтозахисній системі 

землеробства, надано Пропозиції до Регіонального плану дій щодо боротьби з 

деградацією земель та опустелюванням на території Донецької області (відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 271-р «Про 

затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням») 

Розрахована та призначена керівникам і фахівцям із сільського господарства, як 

комерційних так і державних агроформувань. 
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ВСТУП 

 

Стан земельного фонду України викликає велику стурбованість, так як 

спостерігається постійне пониження родючості ґрунтів, вмісту гумусу, посилення 

процесів водної і вітрової ерозії, які відбуваються не тільки в ґрунті а й в ландшафтній 

зоні України в цілому [1]. Різним аспектам сільськогосподарського ландшафтознавства 

присвячені роботи Ю. П. Бялловича [2], Ф. М. Мількова [3], Д. Л. Арманда [4], які 

відмічали, що серед процесів, що руйнують ґрунтовий покрив і ландшафти, провідне 

місце займає ерозія. Тому вони повинні мати надійний протиерозійний захист. Значний 

внесок в розвиток ландшафтно-екологічних аспектів зробили вчені багатьох наукових 

установ колишнього СРСР: Лопирєв М. І. [5]; Зиков І. Г. [6]; Барабанов А. Т., Гаршинев 

Є. А. [7]; Володін В. М., Мясоїдов С. С., Здоровцов І. П., [8]; Гризлов Є В. [9]; Ткаченко 

В. Г. [10]; Шабаєв А. І. [11]; Шикула М. К. [12]; Шелякін М. М., Білолипський В. О., 

Головченко І. М. [13]; Безручко І. М. [14]; Пабат І. А. [15]; Канаш О. П., Осіпчук, С. О., 

Леонець В. О. [16] та інші. 

Серед компонентів ландшафту, при оцінці стійкості ландшафтних систем значну 

роль відіграє ґрунт, особливо такі його характеристики, як потужність гумусового 

горизонту, морфологічна будова профілю, запаси поживних речовин, які найбільше 

потерпають від процесів антропогенного впливу, серед яких провідне місце займає 

ерозія. 

Простежується негативний баланс енергії і поживних речовин ґрунту внаслідок 

активного розвитку ерозійних процесів, що призводить до зменшення врожаїв на 15 – 

20 % на слабоеродованих ґрунтах, на 30 – 40 % – на средньоеродованих, в 2,5 рази на 

сильноеродованих ґрунтах [17].  

Найбільш визнаною основою формування екологічно стійких агроландшафтів є 

впровадження ґрунтозахисної системи землеробства, як структурно-просторової основи 

ерозійно-стійких агроландшафтів. Основними принципами системи є регулювання 

повітряних і тимчасових водних потоків, снігозатримання, перехід поверхневого стоку 

в ґрунт, зменшення втрат продуктивної вологи, впровадження ґрунтозахисних 

технологій обробітку ґрунту. 

Однак до теперішнього часу впровадження ґрунтозахисної організації території 

в господарствах України відбувається дуже повільно [18], що створює необхідність 

розробки ресурсоощадні технологій і новітніх економічно виправданих способів 

захисту ґрунту від ерозії.  

Відновлення порушених агроекосистем потребує переходу на біогенну систему 

землеробства, що вказує на актуальність досліджень. В основі її лежать нові 

енергетичні, органогенні та біогенні ресурси, організаційно-технологічні та 

макроструктурні зміни.  

При вивченні історично тривалих систем землеробства відмічено, що загальною 

їх основою є використання різних видів органогенних ресурсів на полях інтенсивного 

використання. Прогнозовано, що в майбутній (біогенній системі землеробства)  таким 

відновлюваним органогенним  джерелом стануть масиви чагарників, які займуть не 

менше 34 %  площі всієї агросфери за рахунок деградованих та малопродуктивних 

земель. Сучасний етап досліджень дозволяє прогнозувати, що при біогенному 

землеробстві запобігання руйнації грунту досягається по-перше завдяки мульчепласту, 

по-друге завдяки вертикальним дренам і третій фактор - завдяки чагарниковим смугам, 

які будуть формуватись поперек схилів.  

Мета проведених досліджень - визначення заходів для формування екологічно 

стійких і високопродуктивних агроландшафтів на основі вивчення ерозійно-

акумуляційних процесів; розробка конструкцій агробіоценозів для промислового 

регіону. 
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1 ДЕГРАДАЦІЙНІ  ПРОЦЕСИ  ҐРУНТОВОГО  ПОКРИВУ  СХИЛОВИХ 

ЗЕМЕЛЬ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ   ТА  ФАКТОРИ  ЇХ  ПРОЯВУ 

 

1.1 Ґрунтовий покрив території Донбасу 

 

За площею і біопродуктивним потенціалом земельного фонду Донецька область 

є однією з провідних областей країни. Нераціональна експлуатація земельних ресурсів 

без належного врахування ландшафтних і ґрунтово-кліматичних особливостей, 

інтенсивний обробіток ґрунтів, високий відсоток посівів просапних культур призвели 

до посилення деградаційних процесів у ґрунтах, надмірної їх дегуміфікації, значних 

втрат елементів живлення. За цих умов небезпечних масштабів набуло антропогенне 

навантаження на агроландшафти та погіршення якості корисних властивостей і 

функцій ґрунтів, які займають 1215 тис. га, або 74 % ріллі і мають високу потенційну 

родючість [19].  

Ґрунти Донецької області сформувалися під впливом багатьох факторів 

посушливого клімату, живих організмів, складу і будови материнських порід, рельєфу 

місцевості. Для утворення поширених чорноземних ґрунтів склалися природні умови, а 

це густий трав’янистий різнотравно-злаковий покрив степу сприяв виникненню 

гумусового горизонту, який сягає до 1,5 м. Він родючий, добре насичений азотом та 

калієм, сформований на лесових породах під різно-травно-типчаково-ковилового степу, 

в умовах помірно посушливого клімату з глибоким заляганням ґрунтових вод [20].  

Більш різноманітний ґрунтовий покрив характерний для Донецького кряжу, де 

простежується висотна поясність ґрунтів. Біля підніжжя кряжу розвинені звичайні 

середньо-гумусові чорноземи і деградовані чорноземи, на більш високих частинах 

кряжу – огрядні вилужені чорноземи. На північних схилах утворилися острови 

чорноземів на твердих карбонатних відкладах. На Приазовській височині поширені 

чорноземи на продуктах вивітрювання твердих порід мають більш низький рівень 

родючості у порівнянні зі звичайними чорноземами. Ґрунтовий покрив Приазовської 

низовини складається з звичайних среднегумусних чорноземів, рідше зустрічаються 

південні малогумусні чорноземи, темно-каштанові і солонцюваті ґрунти [21].  

 

1.2 Сучасний стан ґрунтового покриву Донецької області 

 

Розораність сільськогосподарських угідь у Донецькій області складає 81 %, тоді 

як у середньому по Україні ці показники складають відповідно    79 % і 57 %, а 

структура земельного фонду виглядає як схема представлена на рисунку 1. Основний 

фонд орних земель області складають чорноземи звичайні середньо- і малогумусні на 

лесах та лесоподібних породах важкоглинистого і легкоглинистого механічного складу. 

Ґрунти займають 1655,4 тис. га ріллі і мають високу потенційну родючість. 

Потужність ґрунтового профілю в них становить 65 –85 см і більше, а поверхневого 

гумусованого горизонту 35 – 40 см. Вміст гумусу становить 4,5 – 6,5 %. У їх 

еродованих аналогів потужність профілю та гумусованість менша, відповідно і 

родючість нижча [22, 23].  

Використання земельного фонду області потребує пильного контролю за станом 

його родючості. яка розв’язує низку важливих проблем, пов’язаних з ґрунтово-

агрохімічним моніторингом, високоефективним застосуванням агротехнологій, 

підвищенням продуктивності землеробства та її культури, а також збереження 

довкілля.  

Агрохімічний моніторинг ґрунтів здійснюється з середини 60-х років. Він сприяє 

інтенсивному зростанню обсягів застосування мінеральних та органічних добрив. 

Використання мінеральних добрив у господарствах області зросло з 9 кг до 121 кг 

поживних речовин на 1 га, або більше, ніж у 13 разів. Водночас майже в 3 рази (з 2,5 
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т/га до 7,4 т/га) збільшились обсяги застосування органічних добрив. Комплексне 

застосування в значних обсягах мінеральних та органічних добрив зумовило 

підвищення рівня родючості ґрунтів. Досягнуто стабілізації вмісту гумусу, запаси 

рухомого фосфору в ґрунті збільшилися вдвічі (з 55 мг/кг до 107 мг/кг), обмінного 

калію у 1,2 рази (з 142 мг/кг до 169 мг/кг). Завдяки підвищенню родючості ґрунтів 

урожайність зернових культур зросла в 2,1 разу і склала в 1990 році 35,1 ц/га. [19].  

Примітка:  

1  - рілля (1655,4 тис. га)  

2  - перелоги (0,6 тис. га)  

3  - багаторічні насадження (59,1 тис. га) 

4  - сіножаті (42,0 тис. га) 

5  - пасовища (289,9 тис. га) 

 

Рисунок 1 – Структура земельного фонду сільськогосподарських угідь    

                    Донецької області 

 
Проте, починаючи з 1991 року, обсяги застосування органічних та мінеральних 

добрив значно зменшується. Найменший рівень внесення мінеральних добрив на гектар 

посівної площі – 16 кг/га діючої речовини – був зафіксований у 2000 році. В останні 

роки у господарствах області спостерігається тенденція збільшення обсягів 

використання мінеральних добрив. Під урожай 2007 року їх було використано 38,8 тис. 

тон, це у 2,3 рази більше, ніж було у 2000 році, та на 5 % більше, ніж у 2006 році. В 

середньому за 2003-2007 роки на гектар посівної площі внесено по 0,6 тони органічних 

та 34 кг поживних речовин мінеральних добрив, що менше проти рівня 1990 року щодо 

органічних добрив у 12 разів, мінеральних – у 3 рази. Такий рівень внесення добрив 

призводить до погіршення поживного режиму ґрунтів області й відповідно обумовлює 

зниження врожайності та якості сільськогосподарської продукції.  

Результати досліджень останніх 20 років свідчать про помітні зміни в 

забезпеченні ґрунтів області гумусом. Вміст гумусу у ґрунтах області за цей період 

знизився на 0,2 абсолютного відсотка (від 4,4 % до 4,2 %). Найбільше зниження 

ґрунтових запасів гумусу встановлено в господарствах Артемівського, Покровського, 

Старобешівського, Шахтарського районів. В цілому по області площі ґрунтів з високим 

вмістом гумусу зменшилися на 306,5 тис. га, дуже високим – на 168,9 тис. га. Зниження 

ґрунтових запасів гумусу зумовлюється його мінералізацією, різким скороченням 

внесення в ґрунт насамперед органічних добрив, площ багаторічних трав, 
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недотриманням сівозмін, зменшенням надходження рослинних решток через зниження 

врожаїв сільськогосподарських культур, проявом зростаючих ерозійних процесів тощо. 

Середній вміст рухомого фосфору в цілому по області 109 мг/кг ґрунту, стало менше 

ґрунтів з дуже високою забезпеченістю – на 69,1 тис. га, з високою – на 54,5 тис. га, з 

підвищеною – на 100,0 тис. га. Середній вміст обмінного калію в регіоні складає 163 

мг/кг ґрунту.  
Аналіз та узагальнення результатів моніторингу агрохімічного стану ґрунтів 

Донецької області, вивчення динаміки його показників доцільно поєднувати з 

визначенням балансу гумусу й поживних речовин. В ґрунтах області спостерігався 

близький до бездефіцитного баланс гумусу, але в останній час, коли знизилися обсяги 

внесення органічних добрив та через спад урожайності сільськогосподарських культур 

зменшилась і кількість пожнивно-кореневих залишків, баланс гумусу став істотно 

від’ємним. Від’ємний баланс гумусу в розрахунку на 1 га посівної площі в цілому по 

області становить 0,52 т/га, а від’ємний баланс поживних речовин у ґрунтах області 

склав 152 кг/га посівної площі, в тому числі азоту 34 кг, фосфору 23 кг, калію 95 кг.  

Ґрунтові запаси гумусу та елементів живлення рослин продовжуватимуть 

зменшуватися, якщо не вжити невідкладних заходів по збереженню та охорони 

родючості ґрунтів області. 

 

1.3 Проблеми ерозії ґрунтів Донецького регіону 

 

На землях Донбасу прискорено розвиваються процеси ерозії. Середньо- та 

сильноеродовані чорноземи поширюються у всіх районах області на схилах від 3 
о
 до 7 

о
 і більше. Загальна площа цих земель сягає майже до 3 млн. га, а в районі Донецького 

кряжу кількість еродованих ґрунтів перевищує 90 %, тому на цих землях процеси ерозії 

проявляються і розвиваються більш прискорено. Для області, з її сильно пересіченим 

ландшафтом особливо актуальні питання захисту ґрунтів від водної ерозії, де в 

середньому з 1 га ріллі змивається близько 24 т ґрунту за рік.  

До того ж Донецька область знаходиться в зоні значної небезпеки вітрової ерозії, 

тобто мають місце ерозійні ситуації і певна ймовірність прояву так званих «чорних 

бур», місцевого видування. Серйозну небезпеку становлять процеси технологічного 

пилування, інакше кажучи, видування при безпосередньому проведенні технологічних 

операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур. Результати аналізу розвитку 

сільського господарства України в цілому, і в східному регіоні, зокрема, свідчать, що 

родючість ґрунту поступово знижується, і вже більше 50 % ріллі еродовані [24].  

Вся область схильна до проявів вітрової ерозії з переважанням вітрів східного, 

південно-східного напрямків. З жовтня по квітень переважають вітри південно-східних 

напрямків. За даними досліджень відділу родючості ґрунтів та ґрунтозахисних 

технологій ННЦ ІГА «імені О. Н. Соколовського» [25] середня швидкість вітру варіює 

в межах від 4 м/с до 8,6 м/с, максимальна – від 18 м/с до 40 м/с і виникає при швидкості 

вітрового потоку більше 10 м/с.  

Суховії та пилові бурі викликані в основному південно-східними вітрами. 

Найбільш руйнівні для ґрунтів і посівів сільськогосподарських культур є бурі в квітні 

повторюваність яких складає 37 %, при втратах ґрунту від 2 т/га до 10 т/га за рік, що в 

свою чергу перевищує допустиму норму (2-3 т/га за рік) [26].  

Питання про наслідки, обумовлених ерозією, є одним з найбільш розроблених, 

що дозволяють узагальнити негативні екологічні наслідки: 

1. Втрати зі слабозмитих ґрунтів становлять до 2 тис. т/га; середньозмитих до 4 

тис. т/га; сильнозмитих – 6 тис. т/га; 

2. Негативний баланс гумусу; 

3. Вторинна карбонізація ґрунтів – збільшення рН і зв'язування фосфору; 

4. Фізична деградація ґрунтів; 
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5. Падіння бонітету ґрунтів; 

6. Аридизация ґрунтів – ерозійна посуха; 

7. Несприятлива трансформація структури ґрунтового покриву. 

Великої шкоди ґрунтам завдає механічна обробка: оранка, культивація, 

боронування і т. і. Все це підсилює вітрову і водну ерозію. На зміну традиційним 

методам обробки ґрунтів поступово приходять ґрунтозахисні з помітно меншим 

обсягом механічного впливу. Їх роль полягає у підвищенні стійкості до вітрової ерозії в 

комплексі з наявністю на поверхні поля пожнивних залишків, що дозволяє ефективно 

боротися з ранньовесняною посухою, що завдає великої шкоди посівам, що сприяють 

зниженню родючості ґрунту, і в свою чергу впливає на якість і кількість 

сільськогосподарської продукції. 

У зв'язку зі схильністю земель Північного Степу до водної та вітрової ерозії 

важливе значення мають протиерозійні заходи. 

 

2 ОСНОВНІ  ЗАХОДИ  У  СФЕРІ  ОХОРОНИ  ВІДТВОРЕННЯ  РОДЮЧОСТІ  І 

РАЦІОНАЛЬНОГО  ВИКОРИСТАННЯ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ЗЕМЕЛЬ 

 

2.1 Передумови переходу до контурно-меліоративного землеробства 

 

Враховуючи високу потенційну небезпеку ерозійних процесів і інтенсивного 

використання ґрунтового покриву в регіоні необхідно впроваджувати контурно-

меліоративну систему землеробства, котра базується на загальних принципах аналізу 

умов рельєфу, технологічних особливостях ґрунтового покриву, біологічних 

особливостях вирощування культур і має природоохоронну та природовідновлювальну 

направленість. 

Контурно-меліоративна система землекористування передбачає систему 

взаємозв’язаних протиерозійних заходів щодо регулювання поверхневого стоку талих і 

дощових вод або безпечного відведення їх надлишку в гідрографічну мережу з 

урахуванням рельєфу місцевості та особливостей ландшафту на суміжних територіях. 

Система протиерозійних заходів проектується і здійснюється на всій водозбірній 

площі, починаючи від вершини водозбору (вододілу) до днища балок чи заплав річок, 

забезпечуючи поряд із регулюванням поверхневого стоку безпечне скидання в польову 

гідрографічну мережу надлишку талих і дощових (особливо зливових) вод. У зоні дії 

вітрової ерозії ця система землеробства передбачає, як забезпечення захисту ґрунтів від 

водної ерозії, так і руйнування потоками вітрів та знищення сходів 

сільськогосподарських культур від засікання дрібноземом. 

Контурно-меліоративна система землеробства на землях сільськогосподарського 

призначення забезпечує у господарствах Донецького регіону зменшення втрати ґрунту 

від ерозії до допустимих меж, підвищує родючість ґрунту, зростання врожайності 

сільськогосподарських культур та сталий екологобезпечний розвиток аграрних 

виробничих систем різної спеціалізації. 

Таким чином, протиерозійні обладнані ланки стоковідводної інфраструктури 

поділяють схилові землі на вздовж схилові сектори, кожен з яких перетворюється на 

схилову робочу ділянку. Полезахисні смуги крім своєї полезахисної і протидефляційної 

дії виконують ландшафтно-організаційну функцію по закріпленню меж смугових 

робочих ділянок і тим самим дають змогу неухильного додержання потрібного 

напрямку агротехнічних операцій. Наорні вали-тераси разом з контурним орним 

нанорельєфом усієї поверхні складають польову ланку стоковідводної інфраструктури 

агроландшафту. Без проявів ерозії, з максимальним поглинанням ґрунтом, і відводиться 

вода, яка не змогла бути засвоєна ним там, де опади надійшли на поверхню ґрунту. 
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2.2 Перспективні заходи підвищення стабілізації агроландшафтів та створення 

високопродуктивних агроекосистем регіону 

 

Ефективність усіх заходів захисту ґрунтів від ерозії залежить від протиерозійної 

організації території. Головне її завдання – раціональне розміщення агропромислового 

виробництва на земельному масиві господарства з органічним у в’язанням з 

природними умовами і характером використання кожної земельної ділянки. Система 

заходів щодо сфери охорони, відтворення родючості та збереження земель 

сільськогосподарського призначення виділяє оптимізацію територіальної структури 

землекористування. У розв’язанні проблеми регіону особливої уваги заслуговує 

досвід роботи відділу родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій ННЦ «ІГА імені 

О. Н. Соколовського», який пропонує впровадження у виробництво нових передових 

технологій, спрямованих на боротьбу з посухою і ерозією. Основа контурно-

меліоративної системи – розбиті направляючи лінії наближені до горизонталей 

місцевості. 

Наорні вали-тераси являють собою вали з шириною в основі до 30 м, висотою до 

70 см з закладенням відкосів 1:10 на схилах 1-5 
о
. Створення наорних валів-терас 

технологічно досягалось шляхом багаторазового наорювання в згін смуги шириною 

30,8 м. 

В результаті будівництва на місцевості паралельних контурних рубежів 

створювались контурно-смугові робочі ділянки – основні одиниці в екологічно 

обладнаному агроландшафті. 

Кожен контурний рубіж являє собою наорний вал-терасу, суміщений з 

однорядною полезахисною деревинно-чагарниковою смугою, яка створюється з одного 

ряду дерев (у нашому випадку це тополя пірамідальна та чагарнику вишні повстяної), 

посаджених по вершині валу. Ширина робочої ділянки в зоні прийнята 200 метрів при 

схилі місцевості до 3 
о
, за складного рельєфу і 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 на валах-терасах, розташованих 

всередині робочих ділянок, розміщені через кожні 50 метрів паралельно верхнім та 

нижнім межам робочих ділянок з валами-терасами з деревинно-чагарниковою 

рослинністю.  

Контурно-меліоративна система землеробства в межах робочих ділянок дає такі 

переваги: 

1) затримання твердих опадів: висота снігового шлейфу у зоні дії лісосмуг 

збільшує накопичення зимових опадів на 41 % у порівнянні з відкритою місцевістю; 

2) покращення вологозабезпеченості сільськогосподарських культур: 

вологозапаси в метровому шарі ґрунту в зоні міжсмугового простору збільшились у 

порівнянні з контролем від 44 % до 47 %; 

3) поліпшення мікроклімату території: відносна вологість повітря в літній 

період становить від 51 % до 53 %, на контролі 45 %; 

4) зменшення швидкості вітрового потоку: швидкість вітру у приземному 

шарі повітря міжсмугового простору зменшується від 24 % до  38 %; 

5) зменшення виносу поживних речовин при вирощувані 

сільськогосподарських культур в залежності від крутизни схилу: при змиві 2,9 т/га на 

полі з ухилом 2-3 
о
 по просапній культурі вимивається з ґрунту NO3 – 11,7 мг/100 г 

ґрунту; Р2О5 – 9,34 мг/100 г ґрунту, поле на схилі 0-1 
о
 зменшує, як кількість змиву 

ґрунту на 0,3 т/га, так і кількість вимитих поживних речовин (NO3 на 1,65 мг/100 г 

ґрунту, Р2О5 на  6,46 мг/100 г ґрунту). 

При вирощувані пшениці озимої на полі зі схилом 0 – 1 
о
 порівняно з полем 1-5 

о
 

зі змивом від 2,4 т/га до 3,2 т/га, вимивання поживних речовин зменшується на 2,53 

мг/100 г ґрунту (NO3) та 1,31 мг/100 г ґрунту (Р2О5); 
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6) зменшення збитків від дефляції в залежності від величини крутості схилу: 

на схилах 3-5 
о
 збиток становить 9,4 т/га; на 5-7 

о
 – 10,9 т/га; на рівнинній території 

показник збитку збільшується до 14,8 т/га. 

Таким чином, запровадження системи екологічно обладнаного агроландшафту 

націлені на накопичення, збереження та економне використання вологи, що сприяє 

боротьбі з посухою і формуванню стабільних урожаїв; захищає ґрунт від ерозійного 

руйнування. 

Ґрунтоохоронні сівозміни: При визначенні оптимальної структури 

ґрунтозахисних сівозмін потрібно враховувати: фактори захисту ґрунту від ерозії, 

стабілізації його родючості, врожайність [27]. 

Землеробство в Степовій зоні спеціалізується на виробництві зерна озимої 

пшениці, ячменю, кукурудзи та насіння соняшнику. Дана зона є одним з найбільш 

важливіших районів виробництва продовольчого та фуражного зерна. Застосування 

різних стратегій сівозміни допомагає агроному досягти максимального результату, але 

ідеального варіанту не існує Отже за такої стратегії потрібно раціонально та виважено 

підійти до питання сівозміни. Ніхто не в змозі розробити сівозміну, яка зберігає 

ефективність кожного року при різних кліматичних умовах. Кожна сівозміна 

засновується на компромісах, розробляється для ефективного застосування в період 

посухи і втрачає свої переваги при сприятливих кліматичних умовах. 

Зернові культури тут займають більшу частину від загальної площі в регіоні. 

Оптимальне співвідношення між озимими і яровими в структурі посівів зернових 

культур 1:1. Однак це може варіювати в залежності від спеціалізації господарства. 

При складанні зернової сівозміни Степу потрібно виходити з необхідності 

розташування основних зернових культур після кращих попередників з урахуванням 

оптимальних строків їх вирощування на тому ж полі протягом ротації. Для отримання 

високих врожаїв та якості зерна озимої пшениці її необхідно розташовувати після 

кращих попередників (чорний пар та після культур які рано звільнюють поле і 

залишають достатню кількість вологи в ґрунті). 

Парове поле для південного Степу позитивно впливає на баланс вологи та 

фітосанітарний стан сівозміни і структури посіву в цілому. 

Кукурудза на зерно – менш вимоглива до попередників, але більш високі врожаї 

отримуємо після парової озимої пшениці, також кращим попередником в умовах Степу 

є зернобобові; задовільними – ранні зернові, кукурудза, а при достатній кількості 

вологи в 0-150 см шарі ґрунту в весняний період – соняшник. 

Тривалість беззмінного вирощування кукурудзи на зерно залежить перш за все 

від ґрунтово-кліматичних умов, культури землеробства і може коливатися до 3-х років. 

Ячмінь – краще розташовувати після озимої пшениці, сорго, просо та кукурудзи. 

Якщо до весни в ґрунті накопичується більше вологи, негативний вплив таких 

попередників як соняшник не спостерігається, при цьому необхідно вносити в ґрунту 

достатню кількість добрив. 

Соняшник – дуже вимогливий до попередників, найкращим є озима пшениця, 

кукурудза і зернобобові культури. Для соняшника дуже важливе значення має достатня 

зволоженість ґрунту в 0-150 см шарі. Це особливо важливе для районів з недостатньою 

кількістю опадів в другій половині вегетаційного періоду.  

Сорго - вирощування сорго не вимагає нових сільськогосподарських машин і 

енергетичних засобів, тому можливо використовувати технологію вирощування 

просапних культур. Але необхідно мати на увазі, що сорго вимагає високої культури 

землеробства. З метою захисту ґрунтів від ерозії та зменшення енерговитрат, 

вирощування сорго можливо проводити за мінімальною технологією при цьому 

необхідно застосувати хімічні заходи захисту від бур’янів, шкідників і хвороб. 

Все ж сівозміна, як одна з ланок клопітливого процесу вирощування 

сільськогосподарських культур сама по собі не є вирішальною. Для того, щоб отримати 
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бездоганний „ланцюг” виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції 

внесення добрив не оминути. 

Співробітниками відділу родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій ННЦ 

«ІГА імені О. Н. Соколовського» були розроблені та запропоновані приклади внесення 

добрив під різні сільськогосподарські культури на чорноземних ґрунтах за мінімальних 

технологій обробітку.  

Озима пшениця. 

Під заплановані 50 ц/га озимої пшениці рекомендовано слідуючу схему 

внесення мінеральних добрив в д. р. на 1 га – N70Р40К20. 

Основне внесення – N16Р16К16. 

Стартове – N28Р28. 

Підживлення - аміачною селітрою, або КАС. 

Обробка сходів препаратом Кристалон у нормі 2 кг/га. 

Підживлення на якість проводити 20 % розчином карбаміду по необхідності, яка 

визначається при проведенні тканинної діагностики. 

В разі недонесення калію пропонуємо слідуючи схему: 

Основне внесення – N16Р16К16. 

Стартове – N16 Р16К2. 

Підживлення - аміачною селітрою, або КАС.  

Виходячи з технології основного обробітку ґрунту особливу увагу слід звернути 

на нетоварну частину врожаю тобто солому, яка сама по собі має залишковий азот, але 

цей азот органічний і тільки через 3-4 роки стає доступним для рослин. Виходячи з 

цього для No-till після збирання озимої пшениці, коли солома буде розкидатися по 

полю по перше потрібно дотримуватися рівномірності розкидання, а по друге – після 

розкидання необхідно додати азотних добрив по 10 кг/га діючої речовини на 1 тону 

соломи, для більш швидкого перетворення азоту в доступну форму. 

Найбільш ефективним методом внесення азотних добрив є технологія No-till з 

внесенням КАС.  

Кукурудза. 
Рекомендована доза д. р. на 1 га – N120Р50К30. 

При посіві кукурудзи за мінімальним обробітком ґрунту КАС, або аміачної 

селітри як основне добриво вноситься поверхнево після збирання врожаю 

сільськогосподарських культур з послідуючим загортанням в ґрунт на глибину 10-12 

см, і при посіві – N28Р28. 

При застосуванні No-till в основне внесення КАС вносять крапельно, а не 

методом упорскування, даний агроприйом скорочує контакт між добривом і 

пожнивними рештками, знижує іммобілізацію, тобто „з’єднання” азоту з ґрунтовими 

мікроорганізмами, які використовують азот для свого росту і розвитку. Аміачну селітру 

вносять розкидним способом в ідентичних дозах фізичної ваги. 

Внесення КАС бажано проводити восени коли температура ґрунту сягає 5-10
 о 

С, 

а не під час весняно польових робіт.  

Соняшник. 

Рекомендована доза д. р. на 1 га – N60Р30 К30. 

Основне внесення – N16Р16К26. 

Стартове – N36Р16. 

Під соняшник іде недовнесення калію, але якщо соняшник розташований після 

озимої пшениці, котра посіяна за другою схемою внесення добрив – то його вдосталь. 

Або ж: основне внесення – N19Р19К19. 

Стартове – N36Р16. 

У правильно організованих ґрунтозахисних сівозмінах раціонально 

використовується водний та поживний режими ґрунту, регулюються мікробіологічні 
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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. Ґрунтозахисна ефективність різних культур зменшується зі 

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

та розміщенню 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 3 
o
, організовують кормові 

ґрунтозахисні сівозміни з набором культур, які надійно захищають ґрунт в першу чергу 

від водної ерозії. Тут небажано вирощувати просапні культури. На цих землях 

ґрунтозахисні сівозміни повинні вирішувати такі завдання: захист ґрунтів від змиву, 

розмиву, дефляції, покращувати родючість ґрунту, сприяти отриманню високих і 

стабільних 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), ступеню змитості ґрунту. Наприклад, озимі, горох і ячмінь добре ростуть на 

слабозмитих ґрунтах, але різко зменшують врожайність на середньо- та сильнозмитих. 

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, як біологічний захід захисту ґрунтів від ерозії. 

З багаторічних трав тут краще вирощувати еспарцет звичайний та піщаний, стоколос 

безостий, райграс високий, пирій, житняк посухостійкий. Багаторічні трави утворюють 

500-700 кг/га гумусу, що еквівалентно  20-30 т гною на гектар [28]. 

Коренева маса багаторічних трав у перший рік їх використання в 1,5 рази, а на 

другий в 2 рази перевищує масу коріння і стерні однорічних зернових культур. 

Просапні культури залишають у полі дуже мало рослинних решток і покривають свої 

потреби в азоті головним чином за рахунок мінералізації гумусу, а за рахунок посівів 

багаторічних трав іде щорічне його накопичення на 0,9 т/га. Крім гумусу багаторічні 

трави накопичують ще й азот: люцерна 211-255 кг/га, еспарцет 268-280 кг/га. Люцерна 

спроможна використовувати азот з глибоких шарів ґрунту і запобігати попадання його 

в ґрунтові води [29]. 
Одже одним з заходів, що дають можливість збільшити надходження органічної 

речовини в ґрунт, в першу чергу, є розширення площ посіву багаторічних трав. 

Правильно підібрана система сівозміни не може дати остаточну відповідь без 

впровадження ґрунтозахисних технологій обробіток ґрунту.  

Інтенсифікація сільського господарства супроводжується значним збільшенням 

потужності та ефективності ґрунтообробних машин і знарядь. Проте збільшення 

глибини обробки ґрунту, підвищення інтенсивності кришіння скиби, збільшення числа 

операцій у системі полицевого обробітку ґрунту збільшують такі негативні явища, як 

розпорошення ґрунтових агрегатів, підвищення темпів мінералізації органічної 

речовини, надмірне розпушення оброблюваного шару та ущільнення нижчих шарів, 

втрати вологи, водну та вітрову ерозію. 

Комплексний підхід до рішення проблем збереження та відтворення родючості 

сільськогосподарських угідь, здійснюється за рахунок науково-обґрунтованої 

енергозберігаючої ґрунтозахисної системи землеробства, адаптованої до 

агроекологічних умов Донбасу, яка враховує техногенне навантаження на 

агроландшафт і забруднення агросфери, передбачає засоби відтворення родючості 

ґрунтів, раціональний обробіток, впровадження комплексних екологобезпечних, 

ресурсо- і енергозберігаючих агротехнологій і структуру сільськогосподарських угідь, 
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чергування культур в сівозмінах, систему добрив – все це сприяє одержанню 

екологічно безпечної продукції.  

 

3 ВТРАТИ  ҐРУНТУ  НА  СХИЛОВИХ  ТЕРИТОРІЯХ 

ВНАСЛІДОК  ЕРОЗІЙНИХ  ПРОЦЕСІВ 

 

Формування дестабілізованої геосфери на значних територіях України 

зумовлено не стільки деградацією її компонентних властивостей за час активного 

антропогенного освоєння території, скільки порушенням системних відношень в її 

організації. Внаслідок цього, саморегулювання ландшафтної сфери регіону, є критерієм 

якості середовища. Водна ерозія ґрунту, як природний і антропогенний деградаційний 

процес завдає величезної екологічної й економічної шкоди в багатьох країнах світу. В 

Україні ерозія проявляється на площі 12,5 млн. га. Зокрема, у степовій зоні, яка займає 

40 % території країни, еродовані близько 11 млн. га [30].  

Надмірна розораність території, велика зливова активність, схиловий рельєф, 

несприятлива структура посівних площ стимулює розвиток ерозійних процесів в Степу 

України та, зокрема, в його північній складовій, що поступово призводить до зниження 

продуктивності агроландшафтів. Тому практична діяльність при природокористуванні 

має бути оцінена через регіональний рівень збереження динамічної рівноваги за 

допомогою формування середовищевідновлюваних багатофункціональ-них систем. 

Для оцінки ерозійної стійкості агроландшафту й ефективності протиерозійних 

заходів, єдиним критерієм може бути співвідношення темпів ґрунтоутворення і змиву 

ґрунту. Ефективна боротьба з ерозією можлива в тому випадку, якщо сучасні темпи 

ерозії будуть дорівнювати, або нижчі заздалегідь визначеного рівня, що теоретично дає 

змогу підтримувати баланс між швидкістю ерозійних втрат і швидкістю 

ґрунтоутворення. 

Допустимі межі змиву для ґрунтів чорноземного типу – від 3 т/га до     5 т/га. 

Однак вважається, що для умов України допустимий змив не повинен перевищувати 

0,2–0,5 т/га, тому що навіть така втрата не в усіх випадках компенсується підвищенням 

ґрунтової родючості. 

Ерозійну небезпеку досліджуваної території оцінено за значенням індексу 

збереження ґрунтів (ІЗГ). На вивчаємій території він становив – 1,1 [31], та дорівнює 

відношенню потужності гумусового генетичного горизонту до величини імовірного 

змиву ґрунту 10 % забезпеченості на рік. Індекс характеризує термін (роки) можливих 

втрат цього найбільш родючого генетичного горизонту. Розраховано додатковий 

показник, для агроландшафтів Донецького регіону з уточненням по якісним та 

кількісним характеристикам ґрунтового покриву даної території (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 – Індекс збереженості ґрунту схилових територій Північного Степу 

Сільськогосподарська 

культура 

Ухил, 

град. 
 

Змив 

ґрунту, 

т/га 

ІЗГ, 

роки 

Ступінь 

небезпеки 

 

Кукурудза 0–1 2,6 169,2  

помітна 

небезпека 
Кукурудза 2–3 2,9 151,7 

Пшениця озима 0–1 2,4 183,3 

Пшениця озима 3–5 3,2 137,5 

Пшениця озима більше 7 5,4 81,5 сильна 

небезпека 

 

В наслідок змін ухилу спостерігається розподіл Донецької агроґрунтової 

провінції на 2 ерозійні регіони, що мають помітну та сильну ерозійні небезпеки (1,1). 

На територіях з помітною ерозійною небезпекою кількість змитого ґрунту коливається 

від 2,4 т/га до 3,2 т/га; відповідно мінімальний ІЗГ для агроландшафтів регіону 
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становить 152 роки. Території з сильною ерозійною небезпекою збільшують кількість 

змиву до 5,4 т/га, відповідно ІЗГ зменшується до 82 років. 

Освоєння земельного фонду та розораність сільськогосподарських угідь 

Донецької області на 13 % вища, ніж по Україні в цілому, це обумовлює інтенсивність 

ерозійних процесів, порушує природну рівновагу екосистеми, погіршує стан довкілля. 

Еродованість ґрунтового покриву стали базою для розрахунку повних річних збитків 

від ерозії ґрунту. Для прогнозу збитків від ерозії ґрунту, як фактичних так і можливих 

втрат, у процесі користування сільськогосподарськими угіддями отримана об’єктивна 

оцінка агрономічних заходів при формуванні екологічно збалансованих 

протиерозійних агроландшафтів з різним ступенем змитості враховуючи спосіб 

обробітку ґрунту (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Повні річні збитки від водної ерозії за різного ступеня змитості 

 

 

На підставі здійсненого дослідження виведено нормативи повних річних збитків 

ґрунту від водної ерозії (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 – Повні річні збитки ґрунту від водної ерозії в агроландшафті  

                       різного ступеню еродованості 

 

Обробіток 

ґрунту 

Показник повних річних збитків (т/га) 

просапні с.-г. культури колосові с.-г. культури 

слабозмиті 

ґрунти 

середньо- 

змиті ґрунти 

слабозмиті 

ґрунти 

середньо- 

змиті ґрунти 

Нульовий 10,0 30,0 9,3 27,9 

Мінімальний 9,9 29,8 9,2 27,7 

Традиційний 10,3 30,9 9,5 28,6 
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Отримані у дослідженнях результати свідчать, що використання середньозмитих 

ґрунтів призводить до зростання показника повних річних збитків ґрунту під 

просапними і колосовими культурами у 3 рази порівняно зі слабозмитими ґрунтами. 

Водночас дані таблиці вказують, що застосування ґрунтозахисної системи обробітку 

ґрунту (мінімального) зменшує цей показник у порівнянні з традиційним під 

просапними культурами на середньозмитих ґрунтах на 3,6 %, на слабозмитих – 3,9 %; 

по колосовим сільськогосподарським культурам – 3,1 % та 3,2 % відповідно. 

За експертизою проекту внутрішньогосподарського землеустрою отримано 

розрахунковий диференційований показник повних річних збитків ґрунту (змив) з 

обліком розміщення сільськогосподарських культур у сівозміні (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 – Диференційовані показники повних річних збитків ґрунту  

                        Північностепової сівозміни (т/га) 

Варіанти 

обробітку 

ґрунту 

Диференційовані показники повних річних збитків ґрунту 

пшениця озима кукурудза на зерно 

слабозмиті 

ґрунти 

середньо- 

змиті 

ґрунти 

слабозмиті 

ґрунти 

середньо- 

змиті ґрунти 

Нульовий 5,6 16,3 16,7 49,6 

Мінімальний 5,6 15,9 16,7 49,2 

Традиційний 5,6 16,7 17,0 51,1 

 

За нормативними даними [32] в Степу показник повних річних збитків ґрунту по 

озимим зерновим на слабозмитих ґрунтах становить 6,0 т/га; на середньозмитих – 17,9 

т/га; по просапним (кукурудза на зерно) 16,9 т/га і 50,7 т/га відповідно. Узагальнюючи 

отримані нами результати за різновидом обробітку ґрунту у сівозміні слід відмітити, 

що вирощування зернових культур у порівнянні з просапними: на слабозмитих ґрунтах 

зменшує показник повних річних збитків за нульовим та мінімальним обробітками на – 

11,1 т/га; за традиційним на 11,4 т/га. На середньозмитих ґрунтах показник повних 

річних збитків при вирощуванні зернових також зменшується за різновидом обробітків: 

за нульовим та мінімальним на 33,3 т/га; за традиційним на 34,4 т/га.  

Отже, диференційовані показники повних річних збитків ґрунту за 

сільськогосподарськими культурами у сівозміні рекомендовано застосовувати для 

впровадження ґрунтозахисних сівозмін та способів використання ерозійно небезпечних 

земель.  

Для розрахунку втрат від вітрової ерозії отримані величини критичної швидкості 

вітру, при яких починається процес вітрової ерозії (пороги швидкостей вітру). 

Структурним аналізом ґрунту встановлено наявність дрібних часток ґрунту (менше 0,25 

мм), які сприяють початку дефляції навіть при відносно низькій швидкості вітру. 

Користуючись цими даними розраховані умовно-потенційні втрати ґрунту ерозійно-

небезпечних земель регіону (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 – Розрахункові умовно-потенційні втрати ґрунту схилових   

                        чорноземів звичайних  

Варіанти 

обробітку 

ґрунту 

Швидкість 

вітрового 

потоку,м/с 

Кількість часток 

(менше 0,25 мм), 

% 

Умовно потенційні 

втрати ґрунту, 

т/га 

Нульовий  

16,0 

0,50 0,02 

Мінімальний 0,84 0,03 

Традиційний 1,30 0,05 

 
За традиційним обробітком виявлена більша кількість часток (менше 0,25 мм) 

відповідно втрати ґрунту за цим обробітком найвищі і становлять 0,05 т/га. Варіанти з 
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мінімальним та нульовим обробітками зменшують кількість часток від 0,8 % до 0,5 %, 

що відповідно зменшує умовно потенційні втрати за цими обробітками в середньому на 

0,025 т/га. 

Таким чином, мінімалізація обробітку ґрунту менш розпорошує ґрунтовий 

покрив на мілкі агрегати, захищаючи його шаром рослинних залишків від видування, а 

збереження стерні після збирання врожаю затримує пориви вітру у зимовий період. За 

даними проведених досліджень встановлено: за нульовим обробітком при висоті 

снігового покриву 13,9 см швидкість вітру стримувалася до 5,2 м/с; за мінімальним 

обробітком висота снігу зменшувалась до 11,4 см відповідно швидкість вітру 

збільшувалась до 12,9 м/с; за традиційною технологією висота снігу зменшилась до 9,5 

см, а показник швидкості вітру підвищився до 16,0 м/с. 
На основі отриманих даних зроблений розрахунковий прогноз потенційної 

небезпеки від вітрової ерозії: на схилах крутістю 3-5 
о 

швидкість вітру сягає до 16 м/с, а 

збиток від дефляції становить 9,4 т/га; на схилах крутістю 5-7 
о 

при швидкості вітру 

19,0 м/с збиток від дефляції становить 10,9 т/га; на рівнинній території швидкість вітру 

різко збільшується (21 м/с), відповідно показник збитку від дефляції збільшується до 

14,8 т/га. Слід підкреслити, що втрати ґрунту від видування і розмір можливої шкоди 

від вітрової ерозії по мірі збільшення градусу ухилу зростає, а швидкість вітрового 

потоку суттєво збільшується на рівнинних територіях (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Відсоткова втрата ґрунту в зональності поділу території 

 

Таким чином, зональність поділу території дозволяє більш конкретно 

впроваджувати рекомендації (агротехнічні, агрохімічні, ґрунтозахисні) по боротьбі з 

вітровою ерозією при проведені внутрішньогосподарського землеустрою 

протиерозійних агроландшафтів. 

 
4 ВПЛИВ  СИСТЕМИ  ОСНОВНОГО  ОБРОБІТКУ 

НА  ПОКАЗНИКИ  РОДЮЧОСТІ  ЧОРНОЗЕМУ  ЗВИЧАЙНОГО 

 

Під впливом ерозійних процесів, неоднорідності системи ґрунтоутворення, 

різкого спаду застосування органічних та мінеральних добрив, скорочення ріллі 

багаторічних трав, порушення сівозміни, скорочення надходження в ґрунт кореневих та 

рослинних залишків, прояв ерозії і мінералізації відбувається зниження запасів та зміна 

складу гумусу.  

Ґрунтові запаси гумусу в середньому по Донецькій області в залежності від 

ухилу коливаються від 4,1 % до 4,4 %. В гумусі збільшується група фульвокислот і 

гумінові кислоти мають високий поріг коагуляції та знижену оптичну щільність. 
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Кількісна зміна складу гумусу свідчить про збільшену рухомості гумусових речовин та 

їх гідрофільності, що є наслідком дефляції та змиву верхнього і оголення більш 

глибокого горизонту профілю. Щороку ерозією ґрунтів в Україні виноситься в 

середньому 15 т/га. Слід зазначити, що такі втрати впливають на тонкодисперсну 

частину ґрунту, збагачену не тільки гумусом, але і мікроелементами, відповідають за 

низку ґрунтових властивостей, які забезпечують її родючість. 

При інтенсивності водної ерозії, змив якої не перевищує 2-3 т/га за рік ступінь 

ерозійної небезпеки вважають нормальною, у цьому випадку ерозію не беруть до уваги. 

При втраті ґрунтами 3-6 т/га за рік – до середнього ступеню ерозійної небезпеки [29]. 
Згідно з втратами гумусу від ерозійних процесів розраховані потенційні втрати гумусу 

(табл. 6.1). 

Таблиця 4.1 – Втрати гумусу від ерозії в умовах ерозійно стійких 

агроландшафтів Донецького регіону 

С.-г. 

культура 

Ухил, 

град. 
 

Ступінь 

ерозійної 

небезпеки 

Вміст 

гумусу, 

% 

Змив 

ґрунту,  

т/га 

Втрати 

гумусу від 

ерозії, т/га 

Кукурудза 0–1 нормальна 4,40 2,62 0,11 

Кукурудза 2–3 нормальна 4,30 2,91 0,13 

Пшениця оз.  0–1 нормальна 4,10 2,40 0,09 

Пшениця оз.  1–5 середня 4,20 3,21 0,13 

 

Аналізуючи данні таблиці робимо висновок: зі зменшенням ухилу території 

зменшуються втрати ґрунту від змиву, відповідно зменшуються втрати гумусу, баланс 

якого необхідно стабілізувати. Одним із прийомів заповнення балансу гумусу є 

гуміфікація кореневих пожнивних залишків рослин. Розрахована кількість поповнення 

гумусу яка відтворюється із поживних та рослинних залишків: за мінімального та 

нульового обробітків забезпечується поповнення гумусу на 1,7 т/га; традиційний 

зменшує цю кількість до 1,5 т/га. Решта частини заповнення гумусу відбувається за 

рахунок внесення органічного добрива, і для збереження його на досягнутому рівні 

необхідно продовжувати щорічне систематичне внесення, для підтримування високої 

біологічної активності ґрунту. 

Таким чином, головною проблемою, що має бути вирішена на шляху 

формування ерозійно стійких агроландшафтів є зниження, або припинення дії 

ерозійних процесів, з періодичними спостереженнями за зміною ґрунтових параметрів, 

що дають змогу встановити наявність небезпеки та темпу розвитку окремих 

деградаційних процесів і своєчасно вжити заходи щодо їх припинення. 

 
5  ФАКТОРИ  ПРОДУКТИВНОЇ  ЗДАТНОСТІ  АГРОЛАНДШАФТІВ  

ЗАЛЕЖНО  ВІД  ОБРОБІТКУ  ГРУНТУ 

 

Ґрунтовий покрив України здатний забезпечити високу потенційну 

продуктивність культур сівозміни завдяки великій частці в його структурі чорноземних 

ґрунтів, які мають значні запаси енергії і елементів живлення, потрібних для 

формування десятків і навіть сотень врожаїв. Разом з тим, через інтенсивне 

використання, домінування в посівах високорентабельних і, як правило, високо 

інтенсивних культур, внесення незбалансованого мінерального добрива, поширилися 

деградаційні процеси, що ведуть до прискореного виснаження чорноземів регіону. 

Тому необхідно запровадити правові, організаційні і технологічні заходи для 

збереження родючості чорноземів звичайних та їх раціонального використання. 

Аналіз отриманих даних показує, що незалежно від фази розвитку рослин за 

мінімальним та традиційним обробітками вміст нітратного азоту в 0-10 і 10-30 см 

шарах ґрунту практично не відрізняється і варіює від  2,4 мг/100 г ґрунту до 3,0 мг/100 г 
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ґрунту та від 2,4 мг/100 г ґрунту до 3,3 мг/100 г ґрунту (середній рівень) відповідно 

(табл. 7.1).  

Таблиця 5.1 – Вплив способів обробітку ґрунту на вміст елементів живлення  

                        ґрунту під пшеницею озимою (мг/100 г грунту) 

 

Обробіток 

ґрунту 

 

Шар 

ґрунту, 

см 

Вміст нітратного  

азоту 

Вміст рухомого 

фосфору 

відновлення 

вегетації 

збір 

врожаю 

період 

вегетації 

збір 

врожаю 

 

Нульовий 

0–10 4,0 2,4 8,1 11,0 

10–20 2,2 1,4 9,8 10,8 

20–30 1,7 1,7 6,4 7,7 

 

Мінімальний 

0–10 3,0 1,2 7,2 12,9 

10–20 2,7 1,8 9,0 10,5 

20–30 2,4 1,8 10,7 8,4 

 

Традиційний 

0–10 3,3 1,6 7,7 12,0 

10–20 2,7 1,4 10,0 11,5 

20–30 2,4 0,7 12,0 5,9 

НІР05  1,2 1,1 2,5 3,0 

 
За нульовим обробітком відмічається помітна диференціація 0-30 см шару, де 

більша кількість елементу живлення зосереджено у верхньому         0-10 см шарі (4,0 

мг/100 г ґрунту, підвищений рівень), по мірі поглиблення до 30 см вміст нітратного 

азоту змінюється до 1,7 мг/100 г ґрунту. Після збору врожаю в орному шарі за 

нульовим обробітком залишилося 58 % нітратного азоту від його весняних запасів, за 

мінімальним і традиційним 59 % та 43 % відповідно. Такий перерозподіл поживних 

речовин можна пояснити зміною біологічної активності в ґрунтових шарах при різних 

системах обробітку ґрунту.  

По іншому впливали способи основного обробітку ґрунту на кількість рухомого 

фосфору. Тенденція його підвищення в 0-20 см шарі ґрунту отримана за всіма 

обробітками: за мінімальним на 44 % нульовим та традиційним на 22 % – 37 % 

відповідно. Тобто, на формування урожаю, пшениця озима використовувала азот 

максимально і значно менше фосфор. 

Дослідженнями, проведеними в умовах стаціонарного досліду встановлено 

вплив різновиду обробітку ґрунту на врожайність культури за сівозміну (табл. 5.2, 5.3). 

Таблиця 5.2 – Вплив способів обробітку ґрунту на урожай зерна пшениці озимої 

Обробіток 

ґрунту 

Урожайність, 

т/га 

Клейковина, 

одиниць  

 

Група 

якості 

Характеристика 

клейковини 

Вага 

1000 

зернин 

Нульовий 4,2 82,5 2 задовільно 

слабка 

34,2 

Мінімальний 4,7 75,0 1 задовільно добра 38,8 

Традиційний 4,5 95,0 2 задовільно 

слабка 

36,4 

НІР05 0,87 - - - 2,2 

 
Результати обліку врожаю в досліді показують, що лише мінімальний обробіток 

забезпечив підвищення урожайності пшениці озимої на 0,2 т/га порівняно з 

традиційним та на 0,5 т/га порівняно з нульовим обробітками. 

Широке використання зерна обумовлює ряд специфічних вимог до його якості: 

насамперед воно повинно мати якісну клейковину – найбільш цінну складову частину 

зерна. Застосування мінімального обробітку поряд з підвищенням врожайності 
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відповідає першій групі за характеристикою якості клейковини (75,0; добра) (див. табл. 

5.2). Варіанти з нульовим та традиційними обробітками відносяться до другої групи із 

задовільно слабкою характеристикою якості. 

Більша маса 1000 зерен відмічена на варіанті з мінімальним обробітком – 38,8 г, 

що на 4,6 г та на 2,4 г більше за нульового та традиційного обробітків. 

Обробіток ґрунту під просапною культурою (кукурудза на зерно) здійснювався у 

поєднанні з системою добрив: під усі культури сівозміни в середньому на 1 га вносили 

100 кг аміачної селітри, 150 кг карбомідно-аміачної суміші. На фоні такої кількості 

внесення добрив та технологій обробітку ґрунту урожайність кукурудзи на зерно за 

мінімальним обробітком становила 3,7 т/га; нульовий і традиційний обробітки знизили 

врожайність до 2,2 т/га та 3,6 т/га відповідно (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 – Вплив способів обробітку ґрунту на урожай кукурудзи на зерно 

Варіанти обробітку 

ґрунту 

Урожайність, 

т/га 

Кормові одиниці 

з 1 га 

Нульовий 2,2 26,6 

Мінімальний 3,7 42,9 

Традиційний 3,6 42,0 

НІР0,5 0,86 - 

 

Аналізуючи дані встановлено приріст врожайності за мінімалізацією обробітку 

ґрунту порівняно з традиційною технологією: по кукурудзі 0,1 т/га, по пшениці озимій 

0,2 т/га.  

Наведені результати свідчать, що застосування мінімалізації обробітку формує 

верхній біологічно-активний шар ґрунту, в якому розміщується коренева система 

культур і створюються умови для повної реалізації біологічного потенціалу. За умови 

високої біологічної активності цього шару, відбувається швидке проростання насіння 

та прискорюється надходження елементів у кореневу систему рослини та підвищується 

її продуктивність, що забезпечує збільшення врожайності пшениці озимої до 4,7 т/га, 

кукурудзи на зерно до 3,7 т/га. 

 
6  ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ СТАЛИХ 

АГРОБІОГЕОЦЕНОЗІВ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ ЗОНИ СТЕПУ 

 

 Досліджувалось оптимальне співвідношення між просапними культурами з 

постійним мульчепластом і культурами суцільного способу сівби з тимчасовим 

мульчепластом на рівні всього господарства Державного підприємства «Дослідне 

господарство «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної 

станції Національної академії аграрних наук України.  

Ранжировка площ земель по ЕАБ показала наступне. Землі з ЕАБ менше 30 по 

даним агрохімдосліджень  всього 104,6 га. Сюди не включені землі запасу кількість 

яких більше 100 га, а також деградованої до материнської породи різні лоскути грунтів 

великих полів. Земель з ЕАБ в межах 30 – 40 всього 32,3 га. Разом це 136,9 га (3,28%), 

які фізично деградовані та мають великі схили і низький рівень родючості грунту. Такі 

землі повинні використовуватись як джерело чагарникової мульчі для різних 

біотехнологічних процесів та як насадження, які усувають всі види ерозійних процесів, 

підвищують коефіцієнт шорсткості.  

Кількість земель з ЕАБ в межах 40 – 45 – 942,3 га (22,58%). Це в основному 

слабозмиті землі із схилами 1 – 3
о
, які частками входять в великі масиви орних земель. 

Те ж саме відноситься до ЕАБ в межах 45 – 50, кількість яких становить 651,8 га 

(15,62%). Всі ці землі (1594,1га, або 38,2 %) повинні мати найменші парцели, вкриті 

постійним мульчепластом, як найкращим протиерозійним щитом, використовуватись 

виключно для просапних культур. Парцели цих земель можуть мати частку з більшим 
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ЕАБ. Умовно оптимальна частка земель з сталим мульчепластом і просапними 

культурами в господарстві знаходиться в межах до 40% земель інтенсивного 

використання (4173 га). Екологічне значення цілорічного сталого мульчепласту в тому, 

що земля під ним не промерзла, навіть в сурові зими, а дрени під ними сприяють 

швидкому поглинанню вод. Під мульчепластом найкраще зберігаються всі види 

сапрофагів і найкраще утворюється гумус. В сучасний період максимальний вміст 

продуктивної вологи в метровому шарі грунту на землях з ЕАБ 40 – 50 знаходиться в 

межах 126 мм. 

Принципи чергування парцел з постійним мульчепластом  та парцел з відкритою 

поверхнею грунту, або з тимчасовим мульчепластом наступні. 

1. На великих і рівнинних полях зі схилами біля 1
о
 найкраще чергування 

парцел з мульчепластом до парцел з відкритою поверхнею грунту  в напряму схилів в 

співвідношенні 1:1 або 1:2. 

2. На схилах 2 – 3
о
 і більше де ЕАБ менше ніж на 3 – 10 одиниць ніж на 

іншій площі повинно бути більше парцел з мульчепластом, а також  в місцях де 

найбільші потоки води та можливості їх поглинання в вертикальних дренах під 

мульчепластом. Парцели в цих містах менше, що призводить до зменшення площ 

МП:ЧС. В ідеалі співвідношення повинно складати біля ±4,0. Подрібнення 

чагарникових стебел повинно бути більше діаметра дрен (3 см). 

3. При постійному мульчепласту грунт не промерзає, що дозволяє 

формувати сталий комплекс сапрофагів, та використовувати його на парцелах з 

відкритою поверхнею грунту. В сурові зими сапрофаги, які живуть на парцелах з 

відкритим грунтом можуть гинути, тому важливо близьке стикання для культур 

суцільного способу сівби з просапними культурами і постійним мульчепластом. 

Мульчепласт має багато позитивних наслідків, він повністю усуває всі види 

ерозійних процесів, сприяє підвищенню доступних форм NPK. Біодобрива, завдяки 

мульчепласту, можно вносити в дрени майже безперервно в період відсутності вегетації 

сільськогосподарських рослин на полях. Це головний організаційний імператив в 

створенні високої родючості грунтів та активізації життєдіяльності грунтової біоти. 

Мульчепласт є системою просапних культур (кукурудзи на зерно, соняшнику, 

амаранту, сорго та інших), які найбільш ерозійно небезпечні при орному землеробстві. 

Під культурами суцільного способу сівби відводяться землі з ЕАБ 50 – 55. Їх 

кількість складає 1460,5 га (34,99%). На цих землях значно вищий вміст гумусу та 

більше продуктивної вологи в метровому шарі грунту  - 140 мм.  

Частина землі з ЕАБ 55 – 60 в розмірі 482,1га теж буде переведена під культури 

суцільного способу сівби, а разом це буде 1942,6 га (46,55%). При біогенній системі 

землеробства чагарникові смуги займуть біля 15 % всієї площі,  під зерновими 

культурами суцільного способу сівби залишиться біля 1651 га, а під пшеницею озимою 

550,4 га, або 13% загальної площі в обробітку. 

Найбільш високий ЕАБ (55 – 60) мають землі на площі 982,1 га (23,53%). Значну 

частку цих земель (до 500 га)  треба відвести під багаторічні бобові трави для 

формування стада ВРХ і відповідно достатньої кількості гною. Всі землі господарства 

мають дуже низький вміст лужногідролізуємого азоту. Еспарцет та люцерна здатні 

відтворити від 100 до 200 кг/га азоту в органічних з´єднаннях. Безперервне 

застосування біодобрив у вертикальних дренах і в брикетах протягом всього періоду 

відсутності вегетації культурних рослин відкриває перспективи отримати стабільно 

високі врожаї. 

За десять років досліджень в полях господарств Донецької області тільки в 

одному з них виявлений ідеальний тип агроекологічного стану люцерни п´ятого року 

використання. В цьому полі стебла люцерни були тонкі, високі з щільним стеблостоєм. 

В верхньому ярусі бур´яни були відсутні, а в нижньому ярусі стеблестою знайдено 

лише один ранній бур´ян (Capsella bursa-pastoris Medic.) в кількості 0,1 шт/м
2
. Весь 
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грунт під люцерною був переритий комахоїдними землерийками на глибину 5–10 см, 

імовірно, в пошуках сапрофагів, комах та їх личинок.  Це поле (80 га) мало найвищий 

ЕАБ та гумусний шар до 1 метра. Воно знаходилось поруч з фермою ВРХ і, імовірно, 

було найбільш удобреним органікою. В інших господарствах поля люцерни після трьох 

років користування заростали багаторічними бур´янами, або деградували під дією 

важкої техніки. 

В біогенній системі землеробства в посівах багаторічних бобових трав в 

невегетаційний період року буде відбуватись постійне розущільнення грунту завдяки 

внесенню в вертикальні дрени діаметром 5 см та глибиною 10–40 см чагарникову 

мульчу розміром 0,5–1 см. На поверхню грунту і в дрени 0–10 см викидаються 

найбільш ущільнені і оструктурені комки грунту. 

Багаторічні бобові трави здатні накопичити в грунті органічний азот, а також 

переводити з недоступних фосфорних сполук доступні для рослин і всієї мікробіоти. 

Чагарникова мульча є додатковим енергетичним і трофічним матеріалом для 

мікроорганізмів і в подальшому перетворені всіма видами сапрофагів. В цих умовах 

значно розширюватиметься їх мобільна діяльність і дренування всього шару грунту на 

глибину 0–40 см і більше. Інформаційні технології дозволяють роз’ущільнення в 

міжряддях багаторічних бобових трав. 

Серед зернових культур пшениця озима найкраще використовує біокліматичний 

потенціал, протистоїть ерозійним процесам протягом дев’яти місяців, найкраще 

використовує вологу зимових опадів і в період вегетації культур, а також високу частку 

довгохвильового спектра фотосинтезу весною, який сприяє накопиченню біомаси. 

Максимально-оптимальна частка пшениці озимої в структурі посівних площ 

знаходиться в межах 30 – 40%. Ярі культури в умовах мульчепласту і брикетів з 

насінням в гідрофобній оболонці можна вивозити в поле безперервно протягом 

невегетаційного періоду року – 120–140 діб, а оптимальні терміни сівби пшениці 

озимої  - 14-20 діб, при яких можна вивозити брикети максимум на 7% площі посіву. 

Вирішити ці протиріччя треба за рахунок біогенних чинників, але в цьому 

напряму є проблеми. Перша: чи потрібні в зоні Степу пари? Коли було розвинуте 

тваринництво, то парові поля були місцем внесення гною. Цей технологічний процес 

породжував конкурентну протидію різних організаційних процесів, особливо при не 

достатку техніки, а в сучасний період і в зв´язку з дорожнечею паливно-мастильних 

матеріалів. Це призводило до накопичення об´ємів буртів біля тваринницьких ферм та в 

полях. При біогенному землеробстві відкривається перспектива внесення біодобрив 

протягом всього невегетаційного періоду року – 120–140 діб. 

Економічно вивозити біодобрива на відстань до 5 км. При віддаленні полів 

понад 5 км більш економічно застосовувати мінеральні біодобрива. На парах найбільші 

ерозійні процеси та розкладання гумусу. Тому при біогенній системі землеробства їх, 

теоретично, не повинно існувати, або існувати в окремих парцелах в якості ремонтного 

поля.  

Іншим виключенням є умови, коли відсутня волога в шарі грунту 0 – 20 см і 

більше, а тому недоцільно сіяти озимі культури. Дослідженнями встановлено, що 

пшениця озима посіяна по пару в край посушливу осінь мала врожайність в два рази 

менше, ніж ячмінь ярий посіяний весною по попереднику горох, площа під яким 

оброблялась по типу полупар. 

В дослідженнях ДДСДС НААН порівнювали вихід кормових одиниць в 

перерахунку на одиницю сівозмінної площі в сівозмінах з паром та без пару (пар – 

пшениця озима – ячмінь ярий – горох – пшениця озима – соняшник та горох – пшениця 

озима – ячмінь ярий) і отримані наступні відмінності. На високому рівні родючості 

грунту трипільна сівозміна в середньому за 6 років досліджень виявилася більш 

продуктивною на 11% ніж шестипільна, на середньому рівні родючості грунту – на 

1,3%, а на низькому рівні родючості грунту, навпаки, - менше на 8,5%. 
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В трипільній сівозміні (без пару) культур суцільного способу сівби при 

біогенній системі землеробства мають бути землі з найбільшим ЕАБ при обов´язковому 

внесенні не тільки органічних, а й мінеральних добрив, особливо  фосфорних (її 

валовий вміст в грунтах низький). 

Історичний досвід минулих цивілізацій свідчить, що з падінням родючості 

грунтів, які оброблялись в зоні недостатнього зволоження, площі під парами 

збільшувались навіть до 50%. Вихід знаходили в освоєнні нових площ земель. Зараз їх 

нема. Тому край актуальним є питання, як залишити нащадкам грунт з більшою 

родючістю. 

Другою проблемою при формуванні сівозміни з культур суцільного способу 

сівби при біогенній системі землеробства є обробіток грунту. Грунт потребує 

постійного внесення рослинних решток в повному обсязі з метою призупинення 

інтенсивної дегуміфікації. Мінімальний обробіток грунту дисковими знаряддями по 

залишкам стебел гороху має незначний негативний вплив на посіви пшениці озимої. 

Врожайність її була за 6 років досліджень на 6–28 % менше ніж по пару. 

Якщо по залишкам пшениці озимої при мінімальному обробітку (БДТ-3) грунту 

на глибину 8–10 см посіяти пшеницю озиму восени, або ячмінь ярий весною, то така 

технологія призводить до значного зрідження посівів. Причин такого негативного 

явища декілька. Це значно рихлий соломистий грунт в якому нема доброго контакту 

насіння з ложем мінеральної фракції. По-друге,  розкладання значної біомаси в вологий 

період року веде до поглинання доступних азотистих речовин та виділення токсичних 

маразмінів. В посушливий період рихлий соломистий грунт пересихає швидше. 

Багаторічний обробіток грунту (після видалення рослинних решток) на глибину 

8–10 см показав, що на рівнинних полях із року в рік восени і весною зростають площі 

блюдець води в наслідок переущільнення грунту. При існуючому землеробстві 

необхідно чергувати і мілкий обробіток грунту, і оранку  і глибоке розпушування. 

При багаторічному використанні плугу утворюється притерта «підошва», або 

«чорний паркет» настільки щільний, що лезо ножика застряє на глибині 1 см. В умовах 

затяжних весняних дощів весь орний шар на схилах може сповзати в низини. Цей 

процес відбувається за рахунок утворення перезволоженої рідоти грунту на поверхні 

«підошви» по якій, як на саночках під дією земного тяжіння утворюється рушійна сила. 

Дослідженнями в господарствах Донецької області виявлені два таких випадки. В 

одному господарстві площа відкритої притертої «підошви» становила більше 20 га. 

Застосування глибокорозпушувачів теж має вузькі межи оптимуму вологи. При 

пересиханні грунту від оранки, плоскорізів і глибокорозпушувачів утворюються великі 

брили, що змушує повертатися до дискових знарядь. 

Ось чому потрібна легка електромобільна техніка і локально-вертикальний 

обробіток грунту, який може функціонувати в широкому діапазоні вологості і в значно 

більшому терміні часу при керуванні інформаційними технологіями. Такий обробіток 

важливий для збереження біопор, коріння культур,  мікронорок і норок від мобільної 

діяльності мікро- та мезофауни, збереження чисельності біоти в значному шарі грунту. 

B сівозмінах культур суцільного способу сівби при біогенній системі 

землеробства буде існувати новий тип обробітку грунту з використанням рослинних 

решток. Рослинні рештки будуть формуватися  в вертикальних дренах діаметром 5 см 

та глибиною 10 – 40 см, а зверху засипатись розсипчастим грунтом. Спресована солома 

має об´ємну вагу 0,2 кг/дм
3
, а максимальна ії вага може досягати 1 кг/м

2
.  Дрена 

діаметром 5 см на глибині 10 – 40 см має об´єм більший 0,5 дм
3
. В одній дрені буде 

зароблено 0,1 кг соломи, а на метрі квадратному буде максимально 10 дрен. Поверхня 

грунту буде мати 2 % площі під дренами з соломою в якості енергетичного і 

трофічного матеріалу спочатку для грибів і одноклітинних мікроорганізмів, а потім для 

різних видів сапрофагів. 
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В перспективі дрени з рослинними рештками стануть місцем інтенсивного 

поглинання вод від сніготанення або зливових дощів. Вся площа буде оброблятися 

фрезерними знаряддями на глибину 4–6 см. В такій технології одночасно існує 

мінімальний і глибокий обробіток грунту. 

В лабораторних дослідженнях з сосудами при застосуванні солом´яної трухи в 

верхньому шарі грунту 0 – 5 та 5 – 10 см виявлено, що якщо проростало від 20 – 30, або 

50 – 60% насінин пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику відповідно контролю 

(тільки земля) то в подальшому рослини розвивалися нормально. Саме темна фаза 

проростання є найбільш небезпечна для насіння культур. Технологічно, імовірно, 

краще видаляти рослинні рештки у вертикальні дрени на глибину. Насіння культур, яке 

проростає повинно уникати негативної дії маразмінів та дефіциту доступних форм 

NPK, а коріння розростатись в значному об´ємі мінерального грунту. 

Заробка рослинних решток в вертикальні дрени на глибину 10–40 см є 

природоподібною технологією, імітацією діяльності сапрофагів, які теж затаскують 

напівперепрілі рослинні і тваринні рештки в глибину грунту. В першу ротацію повного 

дренування грунту рослинні рештки будуть оброблятися розчином ефективних 

мікроорганізмів, які прискорюють деструкцію рослинних решток. В грунті рештки 

сільгоспкультур в більшості випадків розкладаються протягом 1,5 – 2 років. 

Відкрита поверхня чорного грунту ставить питання про його захист від водної та 

вітрової ерозії, який треба вирішити біогенними методами. Це є вже третя проблема в 

формуванні агробіоценозів з культур суцільного способу сівби. 

Біогенна парцеляція великих полів чагарниковими смугами є головним засобом 

усунення дефляції та водної ерозії. Суттєвим біогенним засобом є вертикальне 

мульчування дрен, яке поліпшує інфільтрацію води в глибші шари грунту, зменшує час 

перебування води на поверхні та виключає утворення потоків води на схилах.  

Після збирання зерна культур суцільного способу сівби на високому зрізі, або 

методом очісування важливо утворити тимчасовий мульчепласт. Він формується 

проїздом легкої електромобільної техніки з широкими шинами-котками по стеблостою 

на корню. В серпні і, особливо, в вересні в 1,5 та 2 рази зменшується кількість опадів, 

значно пересихає поверхня грунту, зменшується його прогрівання, що негативно 

позначається на життєдіяльності всієї біоти і особливо на сапрофагах. Тимчасовий 

мульчепласт не тільки запобігає втратам води з грунту та його перегріванню, а й 

відбиває значні потоки сонячної енергії, усуває вертикальні висхідні потоки прогрітого 

в полі повітря з парами води. 

Збирають тимчасовий мульчепласт і закладають вертикальні дрени спершу на 

парцелах після гороху як попередника пшениці озимої, потім на полях після ячменю і в 

останню чергу після пшениці озимої аж до настання похолодання, або випадання 

першого снігу.  

З біогенних напрямів удосконалення агробіогеоценозів є створення нових сортів 

і гібридів культур суцільного способу сівби які мають гіпертрофовану стеблокореневу 

систему при оптимізації листкового індексу і високого рівня господарсько-цінної 

частини врожаю. Сухі залишки нових сільськогосподарських культур повинні мати 

найвище альбедо. 

В польових дослідженнях також  встановлено, що чим більший габітус культур, 

тим інтенсивніше конкурентно придушуються багаторічні та малорічні бур´яни [33]. 

Конкурентне придушення бур´янів великим габітусом культур є важливішою метою 

екологізації землеробства та кратного зменшення або виключення застосування 

гербіцидів, які можуть негативно діяти на грунтову біоту в тому чіслі на сапрофагів. 

В вирішенні проблем біологізації (екологізації) землеробства важливу роль 

відіграють озимі форми зернових суцільного способу сівби. Вони утворюють зелений 

покрив з осені (рис.), взимку в період пилових буревіїв утримують під собою грунт та 

затримують пилові частки та сніг з повітря. 
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Озимі культури до мінімуму зводять водну ерозію весною, використовують 

максимальні вологозапаси в грунті та більшу частку довгохвильового спектру 

фотосинтезу, який сприяє накопиченню біомаси та гальмує перехід в репродуктивну 

фазу. 

Теоретично, ідеальний стан агроекосистем, коли в трипільній сівозміні два поля 

будуть засіяні озимими зерновими культурами: пшеницею озимою і ячменем озимим. 

На цьому шляху дві перешкоди: дуже короткі оптимальні терміни посіву культур (14-

20 діб); за багаторічними даними ДДСДС НААН лише один рік з трьох мав добрі 

запаси вологи  в грунті при посіві, один – середні і один – дуже низькі. 

В біогенній системі землеробства, імовірно, будуть розповсюджені дворучки, які 

розвиваються як озимі при посіві восени, та як ярі при посіві весною. Якщо при 

середніх вологозапасах восени в грунті озимі культури будуть зріджені, то їх можна 

підсіяти весною тим же сортом. 

В умовах сухої осені доцільно замість озимих сіяти ярі колосові весною, але й 

тут важливо не втратити оптимально ранні терміни посіву культур. В таких умовах 

можливий інший сценарій розвитку. Насіння ярих культур покривається гідрофобною 

плівкою, яка пропускає кисень, та руйнується при стабільно-оптимальній температурі 

грунту для проростання тієї чи іншої культури, або сорту. Насіння капсулюється в 

субстрат біодобрив по 1 або 2 г на насінину. Заробка в мерзлий грунт проводиться в 

зимовий період, коли деформація поверхні грунту мінімальна. В мерзлому грунті 

висвердлюється для гороху 120 – 140, а для колосових 450 – 500 поглиблень на 1 м
2
 з 

оптимальною глибиною ложа для органічних капсул з насінням та присипається 

мілкою фракцією грунту. 

Родючий грунт – основа життя сучасного суспільства. Підвищення його 

родючості здійснюється не тільки за рахунок мінерального живлення рослин, а й низки 

біологічних чинників. Грунт є цілісним компонентом мінеральних і органічних речовин 

з живими організмами. Це своєрідний взаємовпливовий компонент живої і мертвої 

матерії, його треба розглядати, як елемент продуктивних сил природи, які треба 

активізувати. Всю біоту і, особливо сапрофаги, треба розглядати в формуванні сталих 

агробіогеоценозів, як біогенні засоби виробництва, а для приводу їх в дію потрібні 

енергетичні та трофічні ресурси якими є рослинні рештки [34].  

Родючий грунт називають фокусом життя на планеті. Біомаса живих 

мікроорганізмів коливається в межах 0,6 – 5,0 т/га. Число джгутикових може досягати 

0,5–1 млн. на 1г грунту, число амеб  - 0,1–0,5 млн. на 1 г грунту. Біомаса найпростіших 

складає 100 - 300 кг/га [35].  

Особливо унікальна роль сапрофагів в ґрунтоутворенні. Дощових хробаків в 

Європейській частині світу існує біля 100 видів, які належать до трьох родин. В нашій 

країні розповсюджені люмбрициди (Lumbricidae), розмір яких коливається найчастіше 

від 3 до 15 см і рідше до 70 – 80 см. Їх екологічна функція полягає в тому, що вони 

риють в грунті велику кількість протяжних норок, завдяки яким покращується доступ 

повітря і води в глибші шари грунту, що активізує життєдіяльність мікрофлори і 

мікрофауни. Дощові хробаки затаскують в підземні ходи прілі листя і інші рослини і 

тваринні залишки. Кінцевим процесом поглинання дощовими хробаками органічних 

речовин і грунту з мікроорганізмами є утворення зернистої структури грунту  - 

копролітів, у яких меньша об´ємна вага і які мають більший вміст аміаку, нітратів, 

фосфору та кальцію ніж в інших грунтових частках.  

На копролітах (екскрементах) більше бактерій ніж на інших фракціях грунту. На 

копролітах селяться різні види грибів, кліщів, нематод, безкрилих комах та інших 

деструкторів органічних речовин. Копроліти мають форму сферичних або 

продовгуватих утворень розміром 1–5 мм. Кучкою копролітів дощові хробаки 

закривають зовні отвори ходів. Кількість отворів в грунті при оптимальних умовах 

вологи і температури може досягати 100–500 шт./м
2
, а біомаса дощових хробаків 
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знаходиться в межах 40–120 г/м
2
. Кількість викидів копролітів може досягати 20 т/га і 

більше. Дослідженнями встановлено, що органічні залишки завдяки дощовим хробакам 

розкладаються інтенсивніше по одним даним в 1,5 – 3 рази, а по іншим – в 4 – 6 разів 

інтенсивніше, ніж без них. 

В умовах локально-вертикального внесення на ланах біодобрив, подріблених 

стебел чагарників і соломи культур суцільного способу сівби без активної діяльності 

дощових хробаків та іншої мезо- та мікрофауни сапрофагів, органічні речовини не 

можуть розповсюджуватися в значному об´ємі грунту, активно трансформуватись в 

гумус. 

У майбутніх природоподібних технологіях обробітку грунту з сівозмінами 

культур суцільного способу сівби необхідно виділити наступні акценти: 

1. В трипільній сівозміні буде відводитись третина площі під посіви 

пшениці озимої, як головної зернової культури, яка має найвищу врожайність та 

протиерозійну стійкість завдяки зеленому покриву протягом дев’яти  місяців. 

2. Посіви гороху теж повинні займати третину площі в сівозмінах з культур 

суцільного способу сівби. Ця зернобобова культура збагачує грунт азотом, є 

найкращим попередником для пшениці озимої, а також ефективним компонентом в 

кормах для птахівництва. В США вирішили проблему кормового білка за рахунок сої, 

посіви якої сконцентровані в зоні з великою кількістю опадів (1000 – 1200 мм) за рік. В 

посушливій зоні Степу, де максимальні вологозапаси в грунті сконцентровані рано 

весною, а максимальні опади відбуваються лише 4 місяці (квітень -  червень), такою 

культурою стане горох. 

3. В умовах біогенної системи землеробства дворучки пшениці і ячменю 

мають ті переваги, що посіяні восени ведуть себе як озимі культури, а весною, як ярі, 

що дозволяє в випадку зріджених посівів провести підсів тим же сортом. В роки з 

достатньою вологозабезпеченістю грунту восени вони дозволяють розширити площі 

під озимими культурами, зберегти їх чергування.  

4. При збиранні культур суцільного способу сівби необхідно застосувати 

методи очісування колосових, або збирання гороху на високому зрізі. Наступний 

технологічний етап – формування тимчасового мульчепласту легкою 

електромобільною технікою з широкими шинами-котками. 

5. Екологічна функція мульчепласту в тому, що він формується в період 

найбільшої інсоляції та найвищого теплового режиму повітря і грунту. Мульчепласт 

дозволяє знизити перегрівання і висихання грунту, зберегти вологу і біоту, знизити 

інтенсивність висхідних потоків перегрітого повітря з парами води. Він частково 

функціонує в серпні і вересні в умовах кратного зменшення опадів, найменшої 

відносної вологості повітря. Вивезення соломи з полів обходиться в 1,5 – 2 рази 

дорожче, ніж зерна. Солому краще використовувати як удобрення при формуванні 

вертикального мульчування в дренах. З роками грунт під вертикальними дренами з 

залишками рослин буде просідати. Ці місця утворюють «капкани» для стікаючих вод, а 

також є місцем інтенсивної інфільтрації вод в глибші шари грунту.  

6. Відразу після збирання гороху і формування тимчасового мульчепласту 

треба проводити вертикальне дренування з пакетуванням мульчі на глибину 10 – 40 см, 

та мілкий обробіток фрезерними знаряддями на глибину 4 - 6 см. Мілкий обробіток 

потрібен для того, щоб на глибині щільного насіннєвого ложа в прохолодні ночі 

конденсувалась вода з повітря та підіймалась з глибин і накопичувалась на межі двох 

різних фаз стану грунту в зоні проростаючого насіння.  

7. Тимчасовий мульчепласт може збиратися і зароблятися в дрени до 

настання стійких морозів, або випадання снігу. Для утримання високої врожайності 

ярих культур (гороху, ячменю та ін.) важливо найкраще використання третього 

природного ресурсу – довгохвильового спектру фотозинтеза, який стимулює 

накопичення біомаси та гальмує перехід в репродуктивну фазу. Ці виробничі сили 



27 

природи використовуються завдяки застосуванню насіння в гідрофобній оболонці, яка 

руйнується при настанні стабільного оптимуму температури проростання насіння тієї 

чи іншої культури.  Така технологія особливо ефективна в умовах тривалих весняних 

дощів, коли неможливо посіяти ярі культури в оптимально ранні терміни.  

При промерзанні грунту і формуванні твердої основи для проходження легкої 

електромобільної техніки можливий посів насіння ярих культур не тількі в гідрофобній 

оболонці, але й в капсулі органо-грунтових добрив вагою 1 – 2 г на зернину. 

Зароблятися в грунт округлі капсули будуть свердлоподібними знаряддями. Термін 

такого технологічного процесу може тривати 60 – 90 діб. 

8. Зоологічна меліорація грунтів при застосуванні соломи та подріблених 

стебел чагарників в якості енергетичного і трофічного матеріалу для сапрофагів є 

важливим технологічним засобом. Там де відсутні сапрофаги розкладання решток 

тільки за рахунок мікроорганізмів може розтягнутися на більш тривалий термін. Тому в 

біогенній системі землеробства поряд з біореакторами по безперервній переробці 

відходів тваринного походження (в т.ч. людської популяції), до біодобрив та ЕМ-

біореакторів повинні функціонувати біотехнічні споруди по вирощуванню різних видів 

сапрофагів. Коли в посушливий період року волога зникає до глибини 1 м і більше, 

край актуальним стає відновлення зоологічного комплексу сапрофагів та ефективних 

мікроорганізмів ланів інтенсивного використання.  При промерзанні грунту на велику 

глибину встає теж питання. 

9. При біогенній системі землеробства з культур суцільного способу сівби 

чорна поверхня землі сприяє ранньому прогріванню та проростанню насіння рослин. І 

відповідно кращому використанні ранньою весною довгохвильового спектру 

фотосинтезу і максимальних запасів вологи. Але відкрита поверхня чорного грунту є 

недоліком в екологічному аспекті в т.ч. в збереженні корисних організмів, яки гинуть 

влітку від перегрівання поверхні, а взимку від промерзання грунту. Зимою дощові 

черв’яки, кліщі та ногохвістки проникають в глибші горизонти грунту, щоб не 

залишатися в промерзаючому шарі. В значно холодні зими, коли морози сковують не 

вкриту снігом землю, відбувається масова гибель від вимерзання багатьох грунтових 

тварин. 

В перспективі рослинні рештки будуть заробляти на глибину більше 40 см, де в 

сурові зими не гине мікро- та мезофауна сапрофагів від промерзання грунту. Імовірно, з 

роками буде відтворений на глибині 40 – 50 см і глибше шар грунту збагачений на 

рослинні перепрілі рештки при значній мережі біопор, підземних ходів різних видів 

сапрофагів та доступних форм NPK, що важливо в період формування зерна. В цій зоні 

буде більше накопичуватись волога. 

Виділено такі перспективні конструкції сталих агробіогеоценозів: 

- найбільш продуктивні землі з ЕАБ 55 – 60 займуть багаторічні бобові трави - 

12% земель ;  

- під зерновими культурами суцільного способу сівби і тимчасовим 

мульчепластом буде зайнято 46,5% земель з ЕАБ 50 – 60;  

-  під просапні культури з постійним мульчепластом будуть виділені землі зі 

схилами 1 – 3
о
 і ЕАБ  40 – 50, що складатиме  38,2% земель;  

- всі землі з ЕАБ менше 40 повинні перейти під чагарникові насадження, як 

джерело полісахаридів для різних біотехнологічних процесів, як самовідновлювальний 

протиерозійний щит з високим коефіцієнтом шорсткості. 
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7  ПРОПОЗИЦІЇ  ЗАХОДІВ  ЗБЕРЕЖЕННЯ  ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ  ПРИ  ЗДІЙСНЕННІ  

ВИРОБНИЧОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМЛЕВЛАСНИКАМИ 

 
На основі отриманих досліджень обґрунтуванні протиерозійні заходи для 

Донецького регіону. 

Системи заходів щодо сфери охорони, відтворення родючості та збереження 

земель сільськогосподарського призначення: 

1. Ландшафтні (гідротехнічні); 

2. Система сівозмін (ґрунтозахисні); 

3. Агротехнічні (система обробітку ґрунту); 

4. Біологічні (посів багаторічних трав, лісомеліоративні); 

5. Заходи контролю земель с.-г. призначення при здійсненні виробничої 

діяльності землевласниками та землекористувачами для охорони, відтворення 

родючості та їх збереження. 

Заходи стабілізації агроландшафтів.  
Обмеження ерозійних процесів в реконструктивних агроекосистемах з 

достатньою ефективністю здійснюються лише за створення ерозійно-стійких 

ландшафтів шляхом регулювання поверхневого стоку, сівбі багаторічних трав і 

проміжних культур, створення контурних буферних смуг, збереження на поверхні 

ґрунту рослинних залишків та оптимізації протидефляційної здатності рослин. 

Надійний захист ґрунту від ерозії дає поєднання ґрунтозахисних сівозмін з 

протиерозійними системами обробітку ґрунту і технологіями вирощування 

сільськогосподарських культур.  

Ефективними заходами боротьби з ерозією ґрунту в регіоні є: 

– обробіток та посів с.-г. культур впоперек схилу, 

– оптимальні строки, норми і способи сівби; 

– мінімальний обробіток ґрунту із залишенням стерні; 

– ґрунтозахисні сівозміни з використанням багаторічних трав; 

– будівництво гідротехнічних споруд (вали-тераси). 

 

Перспективні конструкції сталих агробіогеоценозів: 

- найбільш продуктивні землі з ЕАБ 55 – 60 займуть багаторічні бобові трави - 

12% земель ;  

- під зерновими культурами суцільного способу сівби і тимчасовим 

мульчепластом буде зайнято 46,5% земель з ЕАБ 50 – 60;  

-  під просапні культури з постійним мульчепластом будуть виділені землі зі 

схилами 1 – 3
о
 і ЕАБ  40 – 50, що складатиме  38,2% земель;  

- всі землі з ЕАБ менше 40 повинні перейти під чагарникові насадження, як 

джерело полісахаридів для різних біотехнологічних процесів, як самовідновлювальний 

протиерозійний щит з високим коефіцієнтом шорсткості. 

 

Заходи екологічної системи землеробства. 

Забезпечуються завдяки ефективному використанню засобів хімізації, 

біологічних засобів захисту рослин, впровадження прогресивних технологій, які 

враховують зональну адаптивну ґрунтово-екологічну специфіку, що в кінцевому 

рахунку сприяє підвищенню родючості ґрунтів та охорони агроландшафтів від 

деградації. 
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Пропозиції заходів контролю у сфері охорони, відтворення родючості та 

раціонального використання земель сільськогосподарського призначення в 

Донецькому регіоні: 

 

1. При зниженні природної та ефективної родючості ґрунту для накопичення 

вологи в доступних для сільськогосподарських рослин біофільних елементах, у 

сівозмінах використовується пар. 

2. Внаслідок пластичної деформації ґрунту, при використанні мінімальної та 

нульової технологій обробітку ґрунту, для зниження переущільнення ґрунту або 

зведення його до допустимих меж через 5-6 років, використання традиційної технології 

з метою руйнації плужної підошви. 

3. Використання нетоварної продукції – пожнивних решток ефективно 

впливають на дефляційну стійкість ґрунту, а їх подрібнення в поверхневому шарі 

ґрунту прискорює інфільтрацію вологи у ґрунт, зменшують поверхневий стік, 

запобігають запливанню ґрунту і утворенню поверхневої кірки, послаблюють ерозію. 

4. Ґрунтозахисні технології обробітку ґрунту (мінімальна, нульова) накопичують 

вміст азоту, фосфору, які ефективно впливають на розкладання рослинних решток, 

соломи, стебел, сидерату в верхньому шарі і сприяють накопиченню енергії та 

підвищенню активності мікроорганізмів ґрунту. 

5. Внесення мінеральних добрив на фоні ґрунтозахисних технологій збільшують 

врожайність досліджуваних сільськогосподарських культур. 

6. В ґрунтово-кліматичних зонах регіону пропонується використання 

комбінованого обробітку ґрунту, що полягає в раціональному поєднанні елементів 

мінімалізації зі зменшенням глибини і кількості операцій. 

7. Відновлення ґрунтозахисних сівозмін як протиерозійний захід з посівами 

багаторічних бобових трав які синтезують органічні форми азоту з повітря та значно 

скорочують змив ґрунту зі схилових територій регіону. 

8. Зменшення площі схилових територій за рахунок полезахисних лісосмуг для 

ефективного впливу на вітровий режим, снігозатримання, захист ґрунтів від дефляції та 

формування мікроклімату. 

Для вирішення проблем і пошуку найкращих варіантів оптимізації ерозійно-

стійких територій за допомогою досягнення екологічно збалансованого і економічно 

доцільного агроландшафту пропонуємо основні заходи спрямовані на покращення 

ґрунтів: 

1. Агроекологічна оцінка ґрунтів та їх раціональне використання; 

2. Збалансоване використання мінеральних добрив; 

3. Впровадження диференційних ґрунтозахисних сівозмін; 

4. Боротьба з ерозією ґрунту; 

5. Покращення властивостей ґрунтів, підвищення їх врожайності; 

6. Адаптивна система меліоративних заходів; 

7. Контроль вмісту забруднень; 

8. Моніторинг ґрунтів (аналіз, оцінка і прогноз стану ґрунтів); 

9. Рекультивація деградованих земель; 

10. Впровадження протиерозійних комплексів. 
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