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АНОТАЦІЯ 

Пліско І.В. Просторово-диференційована система управління якістю ґрунтів 

(на прикладі ріллі України). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 

06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика» (Сільськогосподарські науки). – 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського», НААН, Харків, 2019. 

 

Під час антропогенної трансформації довкілля відбуваються незворотні 

зміни якісного стану ґрунтів та зниження рівня їх родючості (змив, дефляція, 

засолення, дегуміфікація та ін.). У сучасних умовах реформування, необхідною 

складовою успішного розвитку ринкових відносин в аграрному секторі України 

є наявність об’єктивної та узагальненої інформації про якісний стан ґрунтів для 

їх ефективного використання та охорони. Це актуалізує розробку новітніх 

методичних підходів щодо оцінювання якісного стану орних ґрунтів, зокрема до 

їх бонітування, визначення цінності, а також вирішення проблеми підвищення їх 

агроінвестиційної привабливості з метою залучення інвестицій у розвиток 

аграрного сектору країни. На даний час в Україні відсутня просторово-

диференційована система управління якістю ґрунтів, яка дозволить 

об’єктивізувати оцінювання якісного стану орних ґрунтів на основі врахування 

оновлених даних щодо основних властивостей орних ґрунтів, новітніх методів 

прогнозування та моделювання, впровадження диференційованих 

агротехнологій з урахуванням зональних та регіональних особливостей 

неоднорідності ґрунтового покриву. Тому розробка такої системи є вкрай 

актуальною проблемою сучасного агроґрунтознавства, вирішенню якої 

присвячена представлена дисертаційна робота. Для вирішення задач 

використовували інформаційно-бібліографічний, абстрактно-логічний, 

польовий, лабораторно-аналітичний, розрахунковий, картографічний та 

математично-статистичний (геостатистичний) методи досліджень. Використано 

вибірки з бази даних (БД) «Властивості ґрунтів України», яка вміщує 
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інформацію щодо 2020 ґрунтових розрізів, розташованих у різних природно–

кліматичних зонах України, методи педотрансферного моделювання для створення 

узагальнених (інтегральних) картографічних матеріалів.  

Дисертаційну роботу виконано в рамках виконання завдань ПНД НААН 

(2001-2018 рр) та проекту ДФФД України Ф76/102-2017 та Ф76/32-2018 

«Інноваційні інформаційні технології для забезпечення точного землеробства».   

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше 

розроблено просторово-диференційовану систему управління якістю ґрунтів на 

основі удосконалення методичних підходів до бонітування, визначення цінності 

та агроінвестиційної привабливості, наукового обґрунтування та практичного 

впровадження диференційованих агротехнологій з урахуванням зональних та 

регіональних особливостей неоднорідності ґрунтового покриву; розроблено 

концептуальні та методичні основи визначення агроінвестиційної привабливості 

орних ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур на основі 

інтегральної оцінки якості ґрунтів, кліматичних та агровиробничих показників 

земельної ділянки; визначено фундаментальну (базову) цінність орних ґрунтів на 

основі індексів цінності «рухомого» гумусу, основних елементів живлення та 

біопродуктивності, яка відображає потенційні можливості ґрунту для виробництва 

продукції та дозволяє оцінити його екологічне значення; розроблено методичні 

основи діагностики особливо цінних ґрунтів для різних природно-кліматичних зон 

країни, визначено їх параметри за інтегральним показником потенціалу їх агрегації. 

Удосконалено методику бонітування ґрунтів, яка передбачає комплексну оцінку 

показників, що характеризують систему «ґрунт-клімат-поле», визначають 

потенційну й ефективну родючість ґрунтів та дозволяє отримати бонітет ґрунту, 

бонітет клімату і узагальнений бонітет земельної ділянки; методику агрохімічної 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення на основі деталізації 

ґрунтових обстежень для розробки систем точного землеробства та визначення 

еколого-агрохімічного балу земельної ділянки з урахуванням генетичних 

особливостей ґрунтів та ознак їх антропогенної трансформації. Дістало подальшого 

розвитку комплексне оцінювання показників фізичної якості ґрунтів як критеріїв 
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діагностики оптимальних та модальних параметрів орних ґрунтів, визначення їх 

деградованих та малопродуктивних видів, встановлення їх поширення за 

природними зонами та провінціями України.  

Дисертаційна робота представляє собою закінчене наукове дослідження з 

розроблення просторово-диференційованої системи управління якістю ґрунтів 

(на прикладі ріллі України) як основи переходу до просторово-диференціальних 

систем землеробства, які базуються на врахуванні зональних та регіональних 

неоднорідностей ґрунтового покриву.  

На основі проведеного критичного огляду існуючих методичних підходів 

до бонітування ґрунтів та оцінювання якісного стану ґрунтів розроблено 

удосконалену методику бонітування ґрунтів, яка дозволяє оцінювати 

продуктивні та екологічні функції ґрунтів та має переваги порівняно з 

існуючими аналогами за рахунок: використання розширеної кількості ґрунтових, 

ґрунтово-кліматичних критеріїв та технологічних характеристик земельної 

ділянки (поля); розподілу ґрунтового різновиду в якості елементарної 

просторової одиниці замість ґрунтової агрогрупи; єдиної 100-бальної шкали 

бонітетів для всієї країни замість бонітетних шкал для кожного природно-

сільськогосподарського району; нового способу розрахунку часткового бонітету 

– як середнього геометричного значення від співвідношення реальних і 

оптимальних параметрів. Результатом бонітування є загальна і часткова 

бонітетна оцінка ґрунту, клімату та  синтезована оцінка земельної ділянки. 

Встановлено, що найвищими балами узагальненого бонітету характеризуються 

ґрунти лісостепових і північно-степових областей країни. Методикою 

передбачено коригування бонітету поправними коефіцієнтами двох типів: 

перший − за умов прояву нетипових властивостей ґрунтів (як окультурених, так 

і деградованих); другий − за умов прояву технологічних особливостей земельної 

ділянки. Встановлено значно сильніший вплив знижуючих родючість ґрунтів 

чинників на бал бонітету порівняно з чинниками, які сприяють підвищенню 

рівня родючості ґрунтів. Прогноз змін бонітетів здійснено на основі розрахунку 

сучасних і перспективних загальних та часткових бонітетів ґрунтів у змінних 
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екологічних умовах (окультурення або деградації), що розраховані за методикою 

І.І. Карманова (2003) та удосконаленою методикою бонітування. Встановлено, 

що моделювання рівнів ущільнення та забезпеченості ґрунту рухомими 

сполуками P2O5 та K2O призводило до зміни бальної оцінки ґрунтів. Значного 

варіювання бонітетів при зміні значень тільки одного з параметрів ґрунту при 

фіксованих значеннях іншого не відбувалося, коливання не перевищували 1-3 

бали. Коливання від 6 балів і більше відмічено у разі одночасного погіршення 

або поліпшення значень досліджуваних ґрунтових показників.  

Удосконалена методика дозволяє провести бонітування екологічних 

функцій ґрунтів, об'єктивну оцінку яких здобуто шляхом зіставлення показників 

заповідної цілини та орного ґрунту. Приклад розрахунку екологічного бонітету 

наведено для чорнозему типового середньосуглинкового, для якого він складав 

64 бали (100 балів – бонітет для цілини). Встановлено, що зниження 

екологічного бонітету спричинили показники структури і щільності будови 

орного ґрунту.  

Запропоновано використання базової (фундаментальної) та поточної 

(ринкової) оцінок для визначення цінності орних ґрунтів на ґрунтово-

екологічній основі. Базову цінність визначено на підставі врахування індексів 

цінності «рухомого» гумусу, доступних сполук поживних елементів, що 

знаходяться у ґрунті, а також природного біологічного потенціалу. Встановлено, 

що складові базової цінності орних ґрунтів змінюються від 3454 до 8380 

умовних одиниць (у.о.), при цьому найвищою цінністю характеризуються ґрунти 

чорноземного типу (чорноземи типові, реградовані та опідзолені), а також деякі 

дернові ґрунти легко-та-середньосуглинкового гранулометричного складу.  

На основі урахування ціни 1 балу бонітету, терміну капіталізації, вартості 

1 ц зерна та загального бонітету земельної ділянки за удосконаленою методикою 

визначено поточну цінність орних ґрунтів, найвищі значення якої розраховано 

для орних ґрунтів Черкаської, Чернівецької, Сумської, Полтавської та 

Тернопільської областей; найнижчі – для ґрунтів АР Крим, Волинської, 

Рівненської, Запорізької та Миколаївської областей.  
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Розраховано середню поточну цінність рілля по Україні, яка складає 

5980 у.о. 

З використанням розроблених методичних підходів, матеріалів про 

індивідуальну та інтегральну оцінку властивостей ґрунтів кліматичних і 

технологічних особливостей земельної ділянки визначено інтегральні оцінки 

агроінвестиційної привабливості орних земель для вирощування культур. 

Встановлено, що 69,8 % загальної площі ріллі займають орні землі, які за 

властивостями ґрунтів і клімату можуть вважатися привабливими для 

інвестування та вирощування як маловимогливих (ярі зернові колосові 

культури), так і вимогливих (цукрові буряки, соняшник і кукурудза на зерно) 

сільськогосподарських культур.  

Оцінювання фізичної якості орних ґрунтів здійснено шляхом аналізування 

вибірок з БД щодо їх основних фізичних властивостей за природними зонами та 

провінціями країни. Встановлено залежність досліджених показників від 

гранскладу грунтів. Через піщаний і супіщаний грансклад ґрунти Полісся 

суттєво відрізнялися від грунтів Лісостепу і Степу найбільшими показниками 

рівноважної щільності будови і мінімальними ґрунтово-гідрологічними 

константами. Коефіцієнти варіації показників структури (особливо, 

водостійкості) перевищували 25 %. Варіювання більшості досліджених 

показників було незначним, що може бути наслідком невеликої розмаїтості 

ґрунтів і ґрунтотворних порід в межах природних зон.   

Для оцінювання сучасного рівня родючості орних ґрунтів розглянуто 

агрономічно важливі агрофізичні, фізико-хімічні та агрохімічні властивості 

(модальні параметри) чорноземів України (як основних орних ґрунтів) та 

проведено співставлення з їх оптимальними параметрами, що дало змогу 

встановити основні причини стримування одержання високих врожаїв 

сільськогосподарських культур, зокрема, просторово-часовий дефіцит 

продуктивної вологи (особливо легко продуктивної вологи в інтервалі від 

найменшої вологоємності до вологості розріву капілярів), який зростає від 

північно-західних провінцій на схід і південь протягом вегетації культур. 
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Встановлено, що більшість орних чорноземів є схильними до переущільнення, 

утворення брил під час основного обробітку, мають суттєво знижену порівняно з 

природними аналогами водостійкість ґрунтової структури.  

Розроблено діагностичні критерії і параметри особливо цінних ґрунтів, які 

диференціюються залежно від природно-кліматичної зони. Замість прямої 

оцінки сприятливості фізичних і фізико-механічних властивостей оцінено 

потенціал їхньої агрегації. Запропоновано організаційні заходи з охорони 

особливо цінних ґрунтів. Встановлено площі орних ґрунтів з несприятливими 

фізичними, фізико-механічними і технологічними властивостями. Розроблено 

проект нормативів для оцінювання фізичної деградації ґрунтів середнього і 

важкого гранскладу, визначено площі і географічну приуроченість деградованих 

та малопродуктивних ґрунтів, означено заходи щодо їх раціонального 

використання й охорони. 

Розроблено просторово-диференційовану систему управління якістю орних 

ґрунтів, яка представляє комплекс взаємопов’язаних методів та методик, 

принципів, процесів цілеспрямованого впливу на орні ґрунти з метою їх 

раціонального використання, охорони та підвищення рівня їх родючості на 

основі врахування неоднорідності ґрунтового покриву. Обґрунтування переходу 

від зональних до просторово-диференційованих систем землеробства здійснено 

за аналізом особливостей традиційних систем землеробства різних природно-

кліматичних зон країни та дослідженням неоднорідності ґрунтового покриву 

територіальних об’єктів. Розроблено пропозиції до удосконалення існуючої 

методики агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення шляхом удосконалення процедури проведення ґрунтово-

агрохімічного обстеження сільськогосподарських земель з урахуванням 

просторової неоднорідності ґрунтів та введення поправок на генетичні 

особливості ґрунтів і ознаки їх антропогенної трансформації. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що розроблені 

автором підходи щодо створення просторово-диференційованої системи 

управління якості орних ґрунтів дозволяють об’єктивізувати аналітичне 
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оцінювання якісного стану орних ґрунтів на основі врахування оновлених даних 

щодо основних властивостей орних ґрунтів, використання новітніх методів 

прогнозування та моделювання з метою розробки ефективних заходів з 

підвищення родючості, раціонального використання, охорони орних ґрунтів та 

здійснення моніторингу їх якісного стану. Наукові розробки автора використано 

для підготовки Національної доповіді «Про стан родючості ґрунтів України» 

(2010) та Національної програми охорони ґрунтів України (2015). Результати 

досліджень складають основу Концепції розвитку точного землеробства в 

Україні (2010), яка обґрунтовує перехід від зональних технологій землеробства 

до систем точного землеробства.  

Розроблені під час досліджень способи оцінювання якості ґрунтів, які 

захищено охоронними документами, рекомендовано використовувати при  

проведенні земельно-оціночних робіт, визначенні територій з найбільш 

сприятливими умовами для вирощування окремих сільськогосподарських 

культур, оцінюванні фізичної якості орних ґрунтів, обґрунтуванні 

диференціації агрозаходів залежно від неоднорідності властивостей ґрунтів з 

метою економії ресурсів (добрив, агрохімікатів, паливо-мастильних матеріалів 

та ін.). Удосконалені методичні підходи до бонітування та визначення цінності 

орних ґрунтів пройшли виробничу перевірку в обласних філіях ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів України» та господарствах на загальній площі 2115 га. Спосіб 

розмежування земельних ділянок у точному землеробстві використано в 

Харківській (100 га), Волинській (74 га) та Чернігівській (105 га) областях; 

спосіб оцінки фізичної якості ґрунту - у Харківській (100 га) та Житомирській 

(100 га) філіях ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». Розроблені за участі 

автора матеріали складають основу реєстру індексів фізичної якості ґрунтів 

Харківської області (1,9 млн га).  

Ключові слова: агроінвестиційна привабливість, бонітування ґрунтів, 

властивості, ґрунт, неоднорідність, оцінювання, просторово-диференційована 

система, управління, якість.  
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Современное состояние черноземов : материалы Междунар. науч. конф., 24-26 

сентября 2013 г. Ростов-на-Дону : Изд-во Южного Федерального университета, 

2013. С. 229-231. 

38.  Медведев В. В., Плиско И. В. Пространственная неоднородность почв 

и сценарии точного земледелия. Совершенствование программы и методов 

агрохимических исследований: материалы 8-го симпозиума ученых и 
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агроэкологов «Агрохимэкосодружество», 25-27 июня 2013 г. Белгород. Москва : 

ВНИИА, 2014. Вып. 2. С. 183-211 (співавтор ідеї, аналіз стану проблеми, 

проведення польових та аналітичних досліджень, обробка та аналіз 

експериментальних даних). 

39.  Пліско І. В., Смірнова К. Б. Особливості оцінювання якості орних 

ґрунтів в умовах ринкових трансформацій. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. 

вип. до IX з’їзду  Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків, 

30 червня - 4 липня 2014 року, м. Миколаїв. Харків, 2014. Кн. 2. С. 199-200 

(співавтор ідеї, проведення розрахунків, інтерпретація одержаних даних, 

написання тез).  

40.  Пліско І. В., Строкова Д. О. Досвід оцінювання якості ґрунтів. Наукові 

пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 4-5 грудня 2014 р. Тернопіль, 2014. С. 57-

59 (узагальнення досвіду оцінювання якості грунтів, аналіз стану проблеми, 

написання тез). 

41.  Пліско І. В. Пропозиції до удосконалення способів агрохімічного 

обстеження сільськогосподарських земель. Охорона ґрунтів : матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. з нагоди 50-річчя заснування агрохімічної служби України 

«Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового 

комплексу держави», 22-24 липня 2014 р. Київ, 2014. Вип. 1. С. 376-381. 

42.  Плиско И. В. Денежная оценка почв разного гранулометрического 

состава. Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях современного 

земледелия : материалы Междунар. науч.-практ. конф. и V съезда почвоведов и 

агрохимиков, 22-26 июня 2015 г. Минск, 2015. Ч. 1. С. 196-199. 

43.  Впровадження точного землеробства на основі врахування 

просторової неоднорідності орних земель України / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, 

О. М. Бігун, С. І. Крилач, С. Г. Накісько, К. Г. Іщук. Наукові засади підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва : матеріали Міжнарод. 

наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження професора 

Наумова Г.Ф. та 80-річчю заснування кафедри генетики, селекції та насінництва, 

23-24 жовтня 2017 р. Харків, 2017. С. 228-231 (обґрунтування проблеми, 
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проведення польових та аналітичних досліджень, обробка та аналіз 

експериментальних даних, написання тез). 

Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації 

44.  Медведев В. В., Плиско И. В. Прогноз изменений бонитетов почв 

Украины. Ґрунтознавство. Київ-Дніпропетровськ, 2003. Т. 4, № 1-2. С. 11-18 

(аналітичний огляд робіт з бонітування грунтів, проведення прогнозних розрахунків, 

узагальнення та аналізування результатів, підготовка матерілів статті). 

45.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Бонітети орних земель України. Вісник 

аграрної науки. Спец. вип. 2006. Квітень’06. С. 19-26 (обгрунтування 

теоретичних положень, проведення розрахунків, узагальнення результатів, 

підготовка матеріалів та написання статті). 

46.  Медведев В. В., Плиско И. В. Бонитировка и качественная оценка 

пахотных земель Украины. Харьков : 13 типография, 2006. 386 с. (співавтор ідеї, 

обгрунтування концепції удосконаленої методики бонітування, аналізування 

стану робіт з бонітування, проведення розрахунків балів загального та 

часткового бонітетів, створення картографічних матеріалів щодо показників 

бонітування, підготовка та упорядкування матеріалів книги). 

47.  Неоднородность почв и точное земледелие. Часть 2. Результаты 

исследований / В. В. Медведев, А. И. Мельник, И. В. Плиско, М. Й. Шевчук, 

Н. И. Зинчук, В. Ф. Пащенко, И. Н. Дорожко, М. И. Онишко, Л. В. Донцова, 

А. М. Завадский; под ред. В. В. Медведева. Харьков : КП «Городская 

типография», 2009. 260 с. (написання розділів та підрозділів: 1.2 «Объекты 

исследований» С. 10-22, 2 «Зональные и региональные (местные) особенности 

неоднородности почвенного покрова (на примере Украины) С.29-116; 3.1.1 

«Роль и соотношение природных и антропогенных факторов в неоднородности» 

С.116-128; 3.1.4. «Устойчивость границ в пространстве и во времени» С.135-145; 

3.2.3 «Точное внесение минеральных удобрений и орудия» С.168-174; 3.2.7 

«Дифференцированная (точная) обработка и новый роторный рыхлитель» С.184-

194; 3.2.11 «Использование информации о пространственной неоднородностив в 

разнообразных исследованиях почвенного покрова» С. 204-211; 4.4 «Об 

эффективности минеральных удобрений в точном земледелии» С. 229-234). 
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48.  Агрофізичне обстеження земельних ділянок для обґрунтування точного 

обробітку ґрунту : методичні рекомендації / В. В. Медведєв, Т. М. Лактіонова, 

І. В. Пліско, О. М. Бігун, Л. В. Донцова та ін. Харків: 13 типографія, 2009. 33 с. 

(проведення польових та аналітичних досліджень, обробка та узагальнення 

експериментальних результатів, написання рекомендацій). 

49.  Національна доповідь «Про стан родючості ґрунтів України» / за ред. 

С. А. Балюка, В. В. Медведєва, О. Г. Тараріко, В. О. Грекова  А. Д. Балаєва. Київ, 

2010. 112 с. (написання глави 2.5 «Зміна агрофізичних властивостей ґрунтів», 

С. 29-32). 

50.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Диференціація агротехнологічних заходів 

при впровадженні точного землеробства. Посібник українського хлібороба. 2010. 

С. 116-118 (проведення польових та аналітичних досліджень, обробка та 

узагальнення експериментальних даних, підготовка матеріалів та написання статті). 

51.  Медведєв В. В., Пліско І. В., Пащенко В. Ф. Концепція розвитку 

точного землеробства в Україні. Харків : КП «Міськдрук», 2010. 36 с. 

(обґрунтування окремих теоретичних положень, підготовка матеріалів та 

написання концепції). 

52.  Спосіб розмежування земельних ділянок у точному землеробстві / 

В. В. Медведєв, І. В. Пліско, А. І. Мельник, М. І. Зінчук. Пат. 56745 Україна : 

МПК А01В79/00, А01С 21/00, G01C 11/00 (2011.01). № u 2010 08381 ; 

заявл. 05.07.2010 ; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2. (автор ідеї та розробка патенту). 

53.  Ефективне використання ґрунтів із застосуванням сучасних 

геоінформаційних технологій / за наук. ред. С. А. Балюка. Київ : Аграрна наука, 

2011. 72 с. (написання розділу 1 «Поняття про ГІС. Короткий екскурс в історію 

ГІС-технологій», С. 7-17; підрозділу 2.3 «Системи точного землеробства», 

С. 35-42; розділу 3 «Перспективи використання ГІС-технологій», С. 60-61). 

54.  Пліско І. В., Бігун О. М. Вартість рухомого гумусу у ґрунтах різного 

гранулометричного складу. Науковий вісник Чернівецького університету, 

біологічні системи. 2012. Т. 4, Вип. 1. С. 72-75 (написання вступу, формулювання 

мети, опис об’єктів та методів досліджень, проведення розрахунків, обробка та 

аналізування результатів, підготовка матеріалів та написання статті). 
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55.  Методика проведення агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення / за ред. І. П. Яцука, С. А. Балюка. Київ, 

2013. 104 с. (написання: розділу 3 «Ґрунтово-агрохімічне обстеження 

сільськогосподарських земель в системі точного землеробства», С. 48-50; 

розділу 7 «Якісна оцінка ґрунтів – розрахунок агрохімічного та еколого-

агрохімічного балу земельної ділянки», С. 62-70). 

56.  Спосіб оцінки фізичної якості ґрунту / Т. М. Лактіонова, 

В. В. Медведєв,  І. В. Пліско, О. М. Бігун, С. М. Шейко. Пат. 70406 Україна : 

МПК G01N 33/24 (2006/01). № u 2011 13744 ; заявл. 11.06.2012 ; опубл. 11.06.2012, 

Бюл. № 11. (аналізування вибірок з БД, проведення розрахунків індексів фізичної якості). 

57.  Пліско І. В. Оцінювання вартості поживних елементів ґрунтів України. 

Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. 2013. Вип. 44. С. 286-294.  

58.  Медведєв В .В., Пліско І. В. Бонітування ґрунтів: цикл лекцій. Харків : 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2013. 197 с. (обгрунтування концепції бонітування, 

аналітичний огляд методик, упорядкування матеріалів та написання лекцій). 

59.  Оцінювання стану ґрунтів України та їхньої привабливості для 

інвестування : рекомендації / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, О. М. Бігун, 

С. М. Шейко. Харків : Міськдрук, 2013. 28 с. (обгрунтування положень методики, 

розробка інтегральних карт, формулювання висновків, підготовка матеріалів). 

60.  Медведєв В. В., Пліско І. В., Бігун О. М. Інвестиційна привабливість 

орних земель України (методика визначення і картографо-аналітичні оцінки). 

Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2014. 186 с. (обгрунтування положень 

концепції інвестиційної привабливості, створення деяких картографічних 

матеріалів, проведення розрахунків інтегральної оцінки, обробка та аналізування 

даних, узагальнення матеріалів книги). 

61.  Медведєв В. В., Пліско І. В., Бігун О. М. Спосіб визначення особливо цінних 

ґрунтів: пат. 97977 Україна: МПК А01G 7/00 G01N 33/24 (2015.01). № u 2014 12125; 

заявл. 10.11.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7 (автор ідеї та розробка патенту). 

62.  Пліско І. В., Медведєв В. В. Методичні рекомендації з бонітування 

орних ґрунтів України. Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2015. 100 с. 

(обгрунтування положень методики бонітування, розробка прикладів 

розрахунків, опис результатів виробничої перевірки, написання рекомендацій). 
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63.  Пліско І. В., Медведєв В. В. Методичні рекомендації з грошової 

оцінки орних ґрунтів України. Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2015. 54 с. 

(обгрунтування положень методики грошової оцінки орних ґрунтів, аналізування 

нормативної бази, розробка прикладів розрахунків, написання рекомендацій). 

64.  Пліско І. В., Медведєв В. В. Спосіб бонітування ґрунтів : пат. 104479 

Україна : МПК А01В 79/02, G01N 33/24, (2006.01). № u 2015 04004 ; заявл. 

27.04.2015 ; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3. (автор ідеї та розробка патенту). 

65.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Цінні, деградовані і малопродуктивні 

ґрунти України: заходи з охорони і підвищення родючості. Харків : ТОВ «Смугаста 

типографія», 2015. 144 с. (обґрунтування методики визначення особливо цінних 

ґрунтів, проведення розрахунків площ, розробка заходів з охорони ґрунтів, 

упорядкування матеріалів до книги). 

66.  Національна програма охорони ґрунтів України / за наук. ред. 

С. А. Балюка, В. В. Медведєва, М. М. Мірошниченка. Харків : ТОВ «Смугаста 

типографія», 2015. 59 с. (участь у розробці концептуальних основ програми, 

розділ 2 «Ґрунтовий покрив України – унікальне природне надбання, 

передумова високоефективного сільського господарства і сприятливого 

довкілля, що потребує опрацювання і реалізації Національної програми охорони 

ґрунтів України» С.6-12, формулювання матеріалів до розділу 4 «Аналіз причин 

виникнення проблем» С.13-16). 

67.  Medvedev V. V., Plisko I. V. Spatial heterogeneity of physical properties of 

soils in Ukraine. Agricultural Science and Practice. 2016. № 1. Р. 3-16 

(обґрунтування проблеми, проведення досліджень, обробка та інтерпретація 

даних, упорядкування матеріалів статті).  

68.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Фізична деградація орних ґрунтів: 

висновки з досліджень і актуальні задачі. Вісник аграрної науки. Спец. вип. 2016. 

Жовтень’10. С. 17-30 (аналізування вибірок з БД, розробка педотрансферних 

моделей та картографічних матеріалів, інтерпретація даних, розробка методів 

подолання фізичної деградації, упорядкування матеріалів статті). 

69.  Системи удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві 

початку XXI століття : монографія / за ред. С. А. Балюка, М. М. Мірошниченка. 
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Київ : Альфа-стевія, 2016. 400 с. (написання розділу 18 «Проектування систем 

удобрення за точного землеробства», С. 295-311). 

70.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Як врятуватися від реформи. Фермер. 

2016. № 12 (84). С. 40-42 (узагальнення закордонного досвіду, упорядкування 

матеріалів до статті). 

71.  Меліорація ґрунтів (систематика, перспективи, інновації) : монографія 

/ за ред. С. А. Балюка, І. М. Ромащенка, Р. С. Трускавецького. Херсон : 

Грінь Д.С., 2015. 668 с. (написання підрозділу 2.7. «Фізично-деградовані 

ґрунти», С. 92-105). 

72.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Обґрунтування точного землеробства. 

Фермер. № 10 (94). 2017. С. 26-32 (проведення польових досліджень, 

статистична та геостатистична обробка даних, узагальнення експериментальних 

даних, підготовка матеріалів та написання статті). 

73.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Контури розумного землеробства. 

Фермер. 2018. № 2 (98). С. 66-72 (узагальнення досвіду європейської аграрної 

політики,  проведення польових досліджень, обробка та узагальнення даних, 

упорядкування матеріалів та написання статті). 

74.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Правила роботи з ґрунтом. Фермер. 2018. 

№ 5 (101). С. 72-74 (аналізування стану проблеми, проведення польових 

досліджень, розробка заходів з підвищення родючості орних ґрунтів, 

упорядкування матеріалів та написання статті). 

75.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Прогнозування у ґрунтознавстві. Харків : 

ТОВ «Смугаста типографія», 2018. 170 с (аналітичний огляд методів 

прогнозування у ґрунтознавстві, розробка деяких прикладних аспектів 

прогнозування властивостей ґрунтів, узагальнення досвіду у профілактиці 

деградації, упорядкування матеріалів та написання книги). 

 

Summary 

Plisko І.V. Spatially-differentiated system of soil quality management (for 

example, arable land of Ukraine) - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a Doctor of Science degree in specialty 06.01.03 «Agrarian Sciences 
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and Agrophysics» (Agricultural Sciences) - National Scientific Center «Institute for 

Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky”, National 

Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,Kharkiv, 2018. 

During anthropogenic transformation of the environment, irreversible changes 

in the quality state of the soil and the decrease in their fertility (flushing, deflation, 

salinity, dehumification, etc.) are occurring. 

In modern conditions of reforming, the necessary component of the successful 

development of market relations in the agrarian sector of Ukraine is the availability of 

objective and generalized information on the qualitative state of the soil for their 

effective use and protection. It actualizes the development of new methodological 

approaches on an evaluation of the quality state of arable soils, in particular, on their 

bonitation, determination of value, as well as solving the problem of increasing their 

agro-investment attractiveness in order to raise investments in the development of the 

agricultural sector of the country. 

Nowadays, in Ukraine there is no spatially differentiated soil quality 

management system that will objectivize the evaluation of the quality of arable soils 

on the basis of taking into account updated data on the basic properties of arable soils, 

the latest methods of forecasting and modeling, the implementation of differentiated 

agrotechnologies taking into account zonal and regional peculiarities heterogeneity of 

soil cover.Therefore, the development of such a system is an extremely urgent 

challenge of modern agrarian soil science, and the dissertation workis dedicatedto its 

solving.To solve the problems outlined in the dissertation, an information-

bibliographic, abstract-logical, field, laboratory-analytical, computational, 

cartographic and mathematical-statistical (geostatistical) research methods were 

used.Samples from the "Soil Properties of Ukraine" Database (DB)wereused.This database 

contains information about 2020 soil cuts located in different natural and climatic zones of 

Ukraine, methods of pedotransfer modeling for generating (integrated) cartographic materials. 

The dissertation is performed within the framework of the tasks of the NAASU 

(2001-2018) and the project of Ukraine Ф 76/102-2017 and Ф76/32-2018 "Innovative 

Information Technologies for Precision Agriculture". 

The scientific novelty of the obtained results is the development of a spatially-
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differentiated system of soil quality management based on: improvement of 

methodical approaches to bonitation, determination of the fundamental (basic) and 

current (market) value of arable soils on a soil-ecological basis, scientific 

substantiation and practical implementation of the theoretical foundations for the 

creation of spatially differentiated farming systems taking into account the zonal and 

regional features of soil heterogeneity;improving of soil bonitation technique, which 

involves a comprehensive assessment of the indicators characterizing the "soil-

climate-field" system, determines the potential and effective soil fertility and allows 

obtaining soil bonitation, climate bonitation and generalized land plot bonitation; 

development of conceptual and methodological bases for determining the 

agroinvestmental attractiveness of arable soil for cultivating crops and methodological 

foundations for the diagnostics of especially valuable soils for various natural and 

climatic zones of the country;conducting a comprehensive assessment of the physical 

quality of arable soils in Ukraine based on the establishment of modal (the most 

probable) modern parameters of morphological, physical, physico-chemical and 

chemical properties and comparison with their optimal parameters; improvement of 

the methodology of agrochemical certification of agricultural land for the development 

of precision farming systems through detailed soil surveysand determination of the 

ecological and agrochemical points of the land plot taking into account the genetic 

features of soils and the signs of their anthropogenic transformationand further 

development of integrated assessment of physical soil quality indicators as criteria for 

optimal diagnosticsand modal parameters of arable soils, determination of their 

degraded and unproductive kinds, establishment of their distribution by natural zones 

and provinces of Ukraine. 

The dissertation is a complete scientific research on the development of a 

spatially-differentiated system of soil quality management (for example, arable land of 

Ukraine) as the basis for the transition to spatial-differential agricultural systems, 

which are based on the consideration of zonal and regional soil heterogeneities. 

On the basis of a critical review of the most widely used techniques of soil 

cultivation and methodological approaches to assessing the quality of soil, an 

improved method of soil bonitation is developed, which allows to evaluate the 
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productive and ecological functions of soils and has advantages over existing ones by: 

the use of the extended number of soil, soil-climatic criteria and technological 

characteristics of the land plot (field); the distribution of the soil kinds as an elemental 

spatial unit instead of the soil agrogroup; the only 100 points scale of bonitets for the 

whole country, instead of bonitet scales for each natural and agricultural area; a new 

way of calculating a partial bonitet - as an average geometric value from the ratio of 

real and optimal parameters. The result of the bonitation is the general and partial 

bonitet estimation of the soil and climate, as well as the generalized (synthesized) 

estimation of the land plot. It is established that the highest points of the generalized 

bonitet are the soils of the Forest-Steppe and North-Steppe regions of the country. 

Among the studied soils, chernozems typical, podzolized and ordinary have the 

highest bonitets. The improved technique assumes correction of the bonitet by 

correction coefficients of two types: the first one - under the conditions of the 

manifestation of non-typical properties of soils (both cultured and degraded); the 

second one - under the conditions of the manifestation of technological features of the 

land, which significantly clarifies the results of bonitation. It was established that the 

influence of factors that reduce the soil fertility, on the bonitet was stronger than the 

factors that increase fertility. 

The forecast of changes of bonitets was made on the basis of calculation of 

modern and perspective general and partial soil bonitets in changing ecological 

conditions (cultivation or degradation), that calculated according to the well-known 

method of I.I. Karmanov (2003) and the proposed method of bonitation. It was 

established that the modeling of compaction and soil levels by moving compounds of 

P2O5 and K2O led to a change in point soil evaluation.It wassubstantiated that the 

change in the values of only one of the soil parameters at fixed values of another one 

does not entail a significant change in the estimated soil points, in the range from 1 to 

3 points. With simultaneous deterioration or improvement of the values of the studied 

soil parameters, a significant dynamics of the point assessment of the soil is noted - 

from 6 points or more. 

The improved technique allows conducting bonitation of ecological functions of 

soils, an objective assessment of the ecological functions of the soil is obtained by 
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comparing a significant number of indicators of protected land and arable soil. An 

example of the calculation of the environmental bonitet is given for chernozem typical 

medium loamy, for which it was 64 points (100 points - bonite for virgin land). It is 

established that the decrease of the environmental bonitet is caused by indicators of 

the structure and density of the structure of the arable soil.The smallest base value was 

determined taking into account the values of the "moving" humus, available forms of 

nutrients in the arable layer and the biological productivity of soils. It was established 

that the basic components of the value of arable soils vary from 3454 to 8380 

conventional units (cu) and such soils have the highest base value– chernozem typical, 

chernozems regenerated and sod soils, dark gray and chernozems podzolized light-

and-medium-loamy. 

The determination of the current value of arable soils, reflecting the dynamics of 

market relations, the ratio of demand and proposition, is made on the basis of the price 

of 1 point of bonitet, the term of capitalization, the cost of 1 centner of grain and the 

total land plot parity. The highest current value is calculated for the arable soils of 

Cherkasy, Chernivtsi, Sumy, Poltava and Ternopil regions; the lowest one- for the 

soils of the Autonomous Republic of Crimea, Volyn, Rivne, Zaporizhya and Mykolaiv 

regions.The average current value of arable land in Ukraine is defined at 5980 c.u. 

Using integrated methodological approaches, materials on the individual and 

integral assessment of the soil properties of climatic and technological features of the 

land, integrated assessments of agro-investment attractiveness of arable land for 

cultivating crops are determined.It is established that 69.8% of the total area of arable 

land is occupied by arable land, which, due to the properties of soils and the climate, 

can be considered attractive for investment and growing both undemanding (spring 

cereal) and demanding (sugar beets, sunflower and corn for grain) to conditions of 

cultivation of crops. 

The evaluation of the physical quality of arable soils was carried out by 

analyzing samples from the database regarding their basic physical properties in the 

natural zones and provinces of the country.The dependence of the studied indicators 

on the granulometric compositionof soils was established. Through sandy 

granulometric compositionsoils of the Polissya significantly differed from the soils of 



24 

 

the Forest-Steppe and the Steppe by the greatest indicators of equilibrium density of 

the structure and minimal soil-hydrological constants.The coefficients of the variation 

of the structural parameters (especially water resistance) exceeded 25%. The variation 

of the most studied parameters was negligible, which may be the result of a small 

variety of soils and soil-forming rocks within natural zones. 

Agronomically important agro-physical, physico-chemical and agrochemical 

properties (modal parameters) of chernozems of Ukraine (as the main arable soils) are 

considered for the estimation of the current level of fertility of arable soils. 

Comparison with their optimal parameters wasconducted, which made it possible to 

establish the main reasons for the containment of high yields of agricultural crops,    

namely, space-time deficit of productive moisture (especially easy to produce moisture 

in the range of the lowest moisture content - humidity of the capillary bridge, which 

grows from the northwest provinces to the east and south and during the growth of 

crops. It was determined that the majority of arable chernozems are prone to 

compaction, the formation of lumps during the primary soil tillage; it was lower the 

water-stable of the soil structure comparatively with the natural analogues. 

Diagnostic criteria and parameters of especially valuable soils, which 

differentiate depending on the natural-climatic zone, are developed. Instead of direct 

estimation of the favorable physical and physical-mechanical properties, the potential 

of their aggregation is estimated.Organizational measures for protection of especially 

valuable soils are offered. It was established geographical location and areas of arable 

soils with unfavorable physical, physical-mechanical and technological properties. The 

project of standards for evaluation the physical degradation of soils of medium and 

heavy granulometric composition have been developed, measures for the rational use 

and protection of degraded and unproductive soils has been identified. 

The spatially-differentiated system of quality management of arable soils is 

developed, which represents a complex of interrelated methods and techniques, 

principles, processes of purposeful influence on arable soils for their rational use, 

protection and increase of their level of fertility on the basis of detailed consideration 

of the heterogeneity of soil cover. The justification for the transition from zonal to 

spatially-differentiated farming systems is based on the analysis of the features of 
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traditional farming systems of various natural-climatic zones of the country and the 

study of the heterogeneity of the soil cover of territorial objects.Proposals for the 

improvement of the existing methodology of agrochemical certification of agricultural 

land were developed by improving the procedure of soil-agrochemical survey of 

agricultural land taking into account the spatial heterogeneity of soils and introducing 

amendments to the genetic features of soils and the signs of their anthropogenic transformation. 

The practical significance of the obtained results is that the approaches 

developed by the author to create a spatially differentiated system of quality 

management of arable soils can objectivize the analytical evaluation of the qualitative 

state of arable soils taking into account updated data on the basic properties of arable 

soils, the use of the newest methods of forecasting and modeling from the purpose of 

development of effective measures on increase of fertility, rational use and protection 

of arable soils and monitoring of their quality. Scientific developments of the author 

are used for the preparation of the National report "On the State of Soil Fertility in 

Ukraine" (2010) and the National Soil Protection Program of Ukraine (2015). The 

research results form the basis of the Concept for the Development of Precision 

Agriculture in Ukraine (2010), which justifies the transition from zonal farming 

technologies to precision farming systems. 

Improved methodical approaches to bonitation and determination of the value 

of arable soils on a soil-ecological basis are tested and implemented in the regional 

branches of the State Institution “Institute for Soil Protection” and farms of various 

forms of ownership on a total area of 2115 hectares. The method of delimitation of 

land plots in precision farming is used in Kharkiv (100 ha), Volyn (74 ha) and 

Chernihiv (105 ha) regions; the method for assessing the physical quality of the soil - 

in Kharkiv (100 ha) and Zhytomyr (100 ha) branches of the State Institution 

“Institute for Soil Protection”. The materials that are developed with the participation 

of the author form the basis of the register of physical soil quality indices in the 

Kharkiv region (1.9 million hectares).  

Key words: agroinvestment attractiveness, soil bonitation, properties, soil, 

heterogeneity, evaluation (assessment), space-differentiated system, management, 

quality. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

БД – база даних; 

ВВ – вологість стійкого в’янення рослин;  

ГАКІ – грунтово-агрокліматичний індекс; 

Грансклад – гранулометричний склад ґрунту; 

ГП – ґрунтовий покрив; 

ГТК – гідротермічний коефіцієнт за Селяниновим; 

ДАВ – діапазон активної вологи; 

ІФС – індекс фізичного стану; 

ІФЯГ – індекс фізичної якості ґрунту; 

МТА – машинно-тракторні агрегати; 

НВ – найменша вологоємність.   
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Під час антропогенної 

трансформації довкілля відбуваються незворотні зміни якісного стану ґрунтів та 

зниження рівня їх родючості (змив, дефляція, засолення, дегуміфікація та ін.). У 

сучасних умовах реформування, необхідною складовою успішного розвитку 

ринкових відносин в аграрному секторі України є наявність об’єктивної та 

узагальненої інформації про якісний стан ґрунтів для їх ефективного 

використання та охорони. Це актуалізує розробку новітніх методичних підходів 

щодо оцінювання якісного стану орних ґрунтів, зокрема до їх бонітування, 

визначення цінності, а також вирішення проблеми підвищення їх 

агроінвестиційної привабливості з метою залучення інвестицій у розвиток 

аграрного сектору країни, що сприятиме підвищенню його ефективності. 

Незважаючи на значний внесок таких видатних вчених, як С.С. Соболєв 

(1960; 1965), Н.А. Полянський (1965), В.І. Семенов (1970), В.П. Кузмичов (1969; 

1970), Р.А. Дерев’янко (1981;1983), А.І. Сірий (1974; 1995), Ф.Я. Гаврилюк 

(1970), Г.А. Мазур (1967), І.І. Вайтекунас та ін. (1962), І.І. Карманов (1976; 

1989), Б.П. Варкентін (1995), А. Палосарві (2002) та ін., не можна вважати 

вирішеними питання, що пов’язані з бонітуванням та оцінюванням якісного 

стану ґрунтів. Суттєвими недоліками існуючих підходів є обмежена кількість 

критеріїв оцінки (характеристика лише потенційної родючості ґрунтів), 

фактичне ігнорування найважливіших чинників врожайності (волого та 

теплозабезпеченість, запаси доступних поживних елементів), штучний характер 

поділу критеріїв на основні і модифікаційні, необґрунтованість більшості 

поправних коефіцієнтів, некоректність опису складної системи "ґрунт-урожай" 

лише за парним кореляційним аналізом, відсутність виробничих перевірок 

методик, а також неврахування неоднорідності ґрунтового покриву (ҐП). Це 

обумовлює необхідність розробки та впровадження новітньої, просторово-

диференційованої системи управління якістю ґрунтів. 
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Актуальність розробки удосконалених підходів до оцінки якості ґрунтів 

також обумовлено окремими недоліками чинних в країні нормативних та 

законодавчих актів у сфері землекористування.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційну роботу виконано в лабораторії геоекофізики ґрунтів 

Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського» у 2001-2018 рр., в рамках виконання НТП УААН  

“Родючість і охорона ґрунтів” на 2001-2005 рр. за завданням 01.06 

«Удосконалити методику бонітування і грошової оцінки ґрунтів України»  

(№ ДР 0101U006033); НТП УААН 43 «Напрями і механізми створення сталого 

землекористування і розвитку системи землеустрою в умовах трансформації 

земельних відносин» на 2006-2010 рр. за завданням 43.02-009 «Удосконалити 

наукові основи оцінювання земель за властивостями з метою районування і 

використання в системі землеустрою» (№ ДР 0106U00477); НТП УААН 01 

“Родючість, охорона і екологія ґрунтів” на 2006-2010 рр. за завданнями  

01.01.03-019 «Розробити аналітично-довідкові і картографічні матеріали, 

використовуючи базу даних “Ґрунти України» (№ ДР 0106U004796) та  

01.01.03-018 “Визначити просторові особливості ґрунтів з метою формалізації 

речовинних потоків і обґрунтування землеробських технологій”  

(№ ДР 0106U004797); ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне 

використання ґрунтів» на 2011-2015 рр. за завданнями 01.00.02.01.Ф 

«Удосконалити методологічні і практичні основи оцінювання якості ґрунтів та 

агрономічно орієнтованого районування з використанням баз даних про 

властивості ґрунтів України» (№ ДР 0111U002970), 01.00.02.02.П «Розробити 

просторово-часову модель функціонування фізичних властивостей ґрунту з 

метою удосконалення ґрунтоохоронних землеробських технологій і технічних 

засобів обробітку» (№ ДР 0111U002971) та 01.00.02.03.П «Удосконалити 

технологію та агровимоги до технічних засобів передпосівного обробітку 

чорнозему типового на основі вивчення фізико-механічних властивостей 

посівного шару» (№ ДР  0114U003035); ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз 
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розвитку, збалансоване використання та управління» на 2016-2020 рр. за 

завданнями 01.01.02.01.Ф «Розробити методологічні та практичні підходи до 

просторово-диференційованої системи управління якістю ґрунтів з 

використанням картографо-аналітичної характеристики властивостей ґрунтів та 

педотрансферних моделей» (№ ДР 0116U000574) та 01.01.02.02.Ф «Удосконалити 

критерії і параметри фізичної деградації орних ґрунтів, встановити 

закономірності, регіональні особливості її прояву і прогноз подальшого 

розвитку залежно від природних і господарських умов» (№ ДР 0116U000575) та 

проекту ДФФД України Ф76/102-2017 (№ ДР 0117U003801) та Ф76/32-2018  

(№ ДР 0118U001320) «Інноваційні інформаційні технології для забезпечення 

точного землеробства».   

Мета і завдання дослідження. Мета досліджень – розробити просторово-

диференційовану систему управління якістю ґрунтів на основі удосконалення 

методичних підходів до бонітування, визначення цінності та агроінвестиційної 

привабливості орних ґрунтів країни та з урахуванням неоднорідності ҐП.  

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

- удосконалити методичний підхід до бонітування продуктивних та 

екологічних функцій ґрунтів; 

- розробити методику та визначити фундаментальну (базову) та поточну 

(ринкову) цінність орних ґрунтів на ґрунтово-екологічній основі; 

- апробувати удосконалену методику бонітування та оцінювання орних 

ґрунтів у виробничих умовах; 

- розробити концептуальні та методичні основи визначення інвестиційної 

привабливості сільськогосподарських (орних) земель України для вирощування 

польових культур; 

- оцінити фізичну якість найбільш поширених орних ґрунтів за ґрунтово-

кліматичними зонами та провінціями України; 

- провести порівняння оптимальних та модальних параметрів фізичних, 

фізико-хімічних та агрохімічних показників ґрунтів на прикладі чорноземів 

України; 
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- розробити методичні основи діагностики та параметризації показників 

особливо цінних ґрунтів; 

- визначити площі і розподіл особливо цінних, деградованих і 

малопродуктивних ґрунтів в Україні та розробити диференційовані заходи з їх 

використання та охорони; 

- встановити особливості неоднорідності орних ґрунтів за фізичними, 

фізико-хімічними та агрохімічними властивостями у різних регіонах країни; 

- обґрунтувати перехід від зональних до просторово-диференційованих 

систем землеробства з урахуванням неоднорідності ҐП і розробити відповідні 

нормативи; 

- розробити пропозиції щодо удосконалення методики агрохімічної 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення. 

Об’єкт дослідження – якість орних ґрунтів. 

Предмет дослідження – система управління якості орних ґрунтів з 

урахуванням неоднорідності агрофізичних, агрохімічних та фізико-хімічних 

властивостей орних ґрунтів.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення 

завдань використано методи: інформаційно-бібліографічний, аналітичний – для 

порівняння існуючих підходів до бонітування, оцінювання та інвестиційної 

привабливості орних ґрунтів; абстрактно-логічний – для теоретичного 

узагальнення та формування висновків; польовий – для визначення 

морфологічних, окремих агрофізичних показників ґрунтів та урожайних даних; 

лабораторно-аналітичний – для визначення агрофізичних, фізико-механічних, 

агрохімічних та фізико-хімічних показників ґрунту; розрахунковий – для 

розрахунку загальних, часткових бонітетів, прогнозування їх змін, визначення 

фундаментальної та поточної цінності та інтегральної оцінки інвестиційної 

привабливості орних ґрунтів; картографічний – для створення картографічних 

матеріалів; статистичний – для виявлення достовірності здобутих результатів; 

математичний (дисперсійний, регресійний, кореляційний, факторний, 

геостатистичний аналізи) – для встановлення залежностей і зв’язків між 
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властивостями ґрунту, побудови педотрансферних моделей та оцінювання 

неоднорідності ҐП. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі уперше: 

- розроблено просторово-диференційовану систему управління якістю 

ґрунтів на основі удосконалення методичних підходів до бонітування, 

визначення цінності та агроінвестиційної привабливості, науковому 

обґрунтуванні та практичному впровадженні диференційованих агротехнологій 

з урахуванням зональних та регіональних особливостей неоднорідності ҐП; 

- розроблено концептуальні та методичні основи визначення 

агроінвестиційної привабливості орних ґрунтів для вирощування 

сільськогосподарських культур на основі інтегральної оцінки якості ґрунтів, 

кліматичних та агровиробничих показників земельної ділянки; 

- визначено фундаментальну (базову) цінність орних ґрунтів на основі 

індексів цінності «рухомого» гумусу, основних елементів живлення та 

біопродуктивності, яка відображає потенційні можливості ґрунту для 

виробництва продукції та дозволяє оцінити його екологічне значення; 

- розроблено методичні основи діагностики особливо цінних ґрунтів для 

різних природно-кліматичних зон країни та визначено їх параметри за оцінками 

сприятливості фізичних і фізико-механічних властивостей та інтегральним 

показником потенціалу їх агрегації.  

Удосконалено: 

- методику бонітування ґрунтів, яка передбачає комплексну оцінку 

показників, що характеризують систему «ґрунт-клімат-поле», визначають 

потенційну й ефективну родючість ґрунтів та дозволяє отримати бонітет ґрунту, 

бонітет клімату і узагальнений бонітет земельної ділянки;  

- методику агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення для розробки систем точного землеробства шляхом деталізації 

ґрунтових обстежень та визначення еколого-агрохімічного балу земельної 

ділянки з урахуванням генетичних особливостей ґрунтів та ознак їх 

антропогенної трансформації. 
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Дістало подальшого розвитку комплексне оцінювання показників фізичної 

якості ґрунтів як критеріїв діагностики оптимальних та модальних параметрів 

орних ґрунтів, визначення їх деградованих та малопродуктивних видів, 

встановлення їх поширення за природними зонами та провінціями України.  

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені автором 

підходи щодо створення просторово-диференційованої системи оцінки якості 

орних ґрунтів дозволяють отримати об’єктивну, узагальнену інформацію щодо 

характеристики та прогнозу змін показників родючості ґрунтів для сталого та 

ефективного впровадження точних агротехнологій та сприяють раціональному 

використанню та збереженню ґрунту як важливого компонента природного 

середовища.  

Наукові розробки автора використано для підготовки Національної 

доповіді «Про стан родючості ґрунтів України» (2010), а також для Національної 

програми охорони ґрунтів України (2015), основні положення якої реалізуються 

Міністерством екології та природних ресурсів України (лист від 17.09.2015 р. за 

№ 5/1-8/11438-15) при опрацюванні проекту Національного плану дій щодо 

боротьби з деградацією земель та опустелюванням. Результати досліджень 

складають основу Концепції розвитку точного землеробства в Україні (2010), 

яка обґрунтовує перехід від зональних технологій землеробства до систем 

точного землеробства.  

Відповідно до постанови Президії НААН (протокол № 2 від 18.02.2015 р.) 

розроблено методичні основи діагностики особливо цінних, деградованих і 

малопродуктивних ґрунтів, оцінено їх співвідношення у ріллі та рекомендовано 

диференційовані заходи з їх використання. Зокрема, автором запропоновано ряд 

заходів щодо охорони та раціонального використання особливо цінних ґрунтів: 

створення Червоної книги ґрунтів, надання їм спеціального статусу, уведення 

паспорта особливо цінного ґрунту (з фіксацією його параметрів, бонітету, 

категорії використання і переліком технологічних заходів та знарядь, які 

заборонені для використання), ініціювання персональної відповідальності за 

порушення особливого режиму їх використання та охорони.  
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Розроблені під час досліджень способи, які захищено охоронними 

документами, рекомендовано для вирішення багатьох прикладних завдань: 

проведення земельно-оціночних робіт, визначення територій з найбільш 

сприятливими умовами для вирощування окремих сільськогосподарських 

культур, оцінювання фізичної якості орних ґрунтів, обґрунтування 

диференціації агрозаходів залежно від неоднорідності властивостей ґрунтів з 

метою економії ресурсів (добрив, агрохімікатів, паливо-мастильних матеріалів 

та ін.), створення оптимальних умов для росту, розвитку сільськогосподарських 

культур для підвищення їх урожайності.  

Удосконалені методичні підходи до бонітування та визначення цінності 

орних ґрунтів на ґрунтово-екологічній основі пройшли виробничу перевірку в 

обласних філіях ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» та господарствах різних 

форм господарювання на загальній площі 2115 га, що підтверджено 

відповідними актами (додаток А). Спосіб розмежування земельних ділянок у 

точному землеробстві використано в Харківській (100 га), Волинській (74 га) та 

Чернігівській (105 га) областях. Спосіб оцінки фізичної якості ґрунту 

апробовано в Харківській (100 га), Житомирській (100 га) та впроваджено 

Хмельницькій (180 га) філіях ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» (додаток 

А). Розроблені за участі автора матеріали складають основу реєстру індексів 

фізичної якості ґрунтів Харківської області (1,9 млн га), що  використано у 

діяльності ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» для впровадження 

агрозаходів, спрямованих на покращення фізичного стану ґрунтів та оптимізації 

структури посівних площ (додаток А). Агрофізичне обстеження земельних 

ділянок для обґрунтування точного обробітку ґрунту впроваджено ДУ 

«Центрдержродючість» на орних ґрунтах Чернігівської та Волинської областей 

(загальна площа - 180 га) (додаток А).  

Основні положення дисертаційної роботи використано в освітніх 

програмах аграрних навчальних закладів України, зокрема за участі здобувача 

розроблено цикл лекцій «Бонітування ґрунтів» (2013), який використовується для 

студентів, спеціалістів, магістрів і викладачів з агрономічної, біологічної, 

екологічної та географічної спеціалізації в ХНАУ ім.В.В. Докучаєва (додаток А). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею, 

яку виконано протягом 2001-2018 років. Здобувач безпосередньо брав участь в 

обґрунтуванні проблеми, визначенні мети, завдань й методології досліджень, 

розробці методичних підходів, інтерпретації отриманих даних, їхній 

математичній обробці, формулюванні наукових висновків, а також у 

пропагуванні та впровадженні результатів досліджень у виробництво. 

Здобувачем самостійно розроблено програму досліджень, проведено польові та 

камеральні роботи з бонітування ґрунтів, визначення фундаментальної та 

поточної цінності орних ґрунтів, дослідження неоднорідності ґрунтового 

покриву. Особисто автором проаналізовано і систематизовано здобуті 

літературні та експериментальні дані, створено окремі бази даних, здійснено 

оцінку якості орних ґрунтів.  

Публікації за темою дисертації підготовлено самостійно та у співавторстві 

(додаток Б). Зі спільних наукових праць у дисертаційній роботі автором 

використано власні ідеї та результати досліджень. За результатами досліджень 

отримано 4 патенти на корисну модель (додаток В). 

Апробація результатів дисертації. Результати науково-дослідної роботи 

за темою дисертації оприлюднені та схвалені на міжнародних симпозіумах, 

конференціях, семінарах з проблем ґрунтознавства, землеробства, використані в 

науковій і навчальній літературі, лекціях на курсах підвищення кваліфікації 

керівників та фахівців АПК. Результати досліджень доповідались на з’їздах УТГА 

(м. Умань, 1-5 липня 2002 р.; м. Київ, 24-27 липня 2006 р.; м. Миколаїв, 30 травня- 

4 липня 2014 р.). 

Основні положення дисертації оприлюднені і обговорені на 

Міжнародному семінарі «Стратегія захисту ґрунту - потреби і підхід для 

підтримки політики» (Польща, м. Пулави, 9-11 березня 2006 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні»  

(м. Київ,13-14 квітня 2006 р.); на V з’їзді Всеросійського товариства ґрунтознавців 

ім. В.В. Докучаєва (Росія, м. Ростов-на-Дону, 18-23 серпня 2008 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції і IV з’їзді ґрунтознавців Білорусі «Родючість 
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ґрунту – основа сталого розвитку сільського господарства» (Білорусь, м. Мінськ, 

26-30 липня 2010 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні 

проблеми і тенденції розвитку ґрунтознавства» (м. Чернівці, 19-21 квітня 

2012 р.); 8-го симпозіуму вчених та агроекологів «Агрохімспівтовариство» 

«Удосконалення програми і методів агрохімічних досліджень» (Росія,  

м. Бєлгород, 25-27 червня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Структура і морфогенез ґрунтового покриву в умовах 

антропогенного навантаження» (Білорусь, м. Мінськ, 17-20 вересня 2013 р.); 

Міждународній науковій конференції «Сучасний стан чорноземів» (Росія,  

м. Ростов-на-Дону, 24-26 вересня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції з нагоди 50-річчя заснування агрохімічної служби України (м. Київ, 

22-24 липня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 

«Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін»  

(м. Тернопіль, 4-5 грудня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції та V з’їзді ґрунтознавців та агрохіміків Білорусі (Білорусь,  

м. Мінськ, 22-26 червня 2015 р.); Міжнародній науковій конференції «Наукові 

засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва»  

(м. Харків, 23-24 жовтня 2017 р.); Міжнародному науковому семінарі «Ґрунти в 

сучасному світі» (м. Львів, 27-29 вересня 2018 р.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

семи розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел, який налічує 

384 найменування, з яких 41 латиницею. Загальний обсяг дисертації становить 

469 сторінок, у тому числі 270 сторінок основного тексту. Робота містить 

81 таблицю, 82 рисунка. 



39 

 

РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО БОНІТУВАННЯ, ЯКІСНОЇ, 

АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ОРНИХ ГРУНТІВ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ 

ЦІННОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

(огляд літератури) 

 

1.1 Критичний аналіз вітчизняних та закордонних підходів до 

оцінювання якості ґрунтів 

 

Бонітування ґрунтів, як узагальнена оцінка їхньої продуктивної здатності, 

здійснюється, як правило, за їхніми властивостями, що корелюють із урожаєм. 

Історія бонітування ґрунтів простежується з глибини століть [47, 306]. Як тільки 

хлібороб став обробляти землю і вирощувати сільськогосподарські культури, 

його цікавила порівняльна цінність земель. Державу це питання також цікавило, 

тому що потрібно було поповнювати скарбницю та збирати податки. За часів 

Київської Русі і допетровській Росії облік і оцінка ґрунту були на дуже високому 

рівні. Істотно удосконалювалися земельно-оціночні роботи в 1783-1867 рр. 

кадастровими законами міністерства державного майна, які вперше в історії 

Росії створили і широко використовували єдину бонітувальну шкалу ґрунтів, так 

звану, «Нормальну класифікацію орних ґрунтів за врожайністю жита» (за 

В.П. Кузмичовим [137]). 

Метод В.В. Докучаєва [72] полягав у виконанні земельно-оціночних робіт 

за двома етапами: 1) ґрунтове обстеження – описування профілів (потужності 

ґрунту, умов його залягання, підґрунтя); 2) відбір ґрунтових зразків для 

визначення хімічних (умісту гумусу, азоту, поглинальної здатності й інших), 

фізичних (гранулометричного складу, вологоємності, водопроникності, 

капілярності, швидкості усмоктування, теплоємності й теплопровідності) 

властивостей. За результатами аналізів будували кілька діаграм: потужності 

ґрунтового профілю, умісту гумусу, хімічну (за сумою поживних елементів за 

Менделєєвим та Кнопом, поглинальної здатності) і фізичну діаграми. На кожній 
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з них ґрунти згруповано за порядком (один за одним) – від кращого до гіршого 

(кращий оцінювали в 100 балів), потім будували загальну діаграму і відповідно 

до неї визначали порівняльну цінність ґрунтів. При проведенні господарсько-

статистичних робіт збирали різноманітну економічну інформацію щодо 

врожайності та прибутковості. Отже, В.В. Докучаєвим була розроблена 

бонітувальна система, яка вміщувала в себе такі елементи: наукове дослідження 

ґрунтового покриву та його розмежування на райони; виокремлення ґрунтів як 

об’єктів бонітування; характеристика властивостей ґрунтів; відносна бальна 

оцінка кожної з властивостей всієї групи бонітетів ґрунтів; складання шкали 

бонітування ґрунтів за статистичними даними урожайності. 

Оцінюючи методику В.В. Докучаєва, потрібно звернути увагу на декілька 

важливих моментів. З урахуванням сучасної інтерпретації В.В. Докучаєв 

земельно-оціночні роботи чітко розділив на природно-історичну частину (тепер 

це бонітування) і сільськогосподарсько-економічну (тепер це економічна 

оцінка). Перша частина була критерієм другої. Першу він рекомендував 

проводити в найбільш тісній залежності від природних умов місцевості, 

генезису, класифікації і властивостей ґрунтів. Оцінки ґрунтів, отримані за 

властивостями, В.В. Докучаєв рекомендував контролювати даними врожаю та 

прибутковості господарств. Вражає те, що В.В. Докучаєв, маючи обмежену 

кількість даних не поділяв властивості на основні і допоміжні та враховувати 

поправні коефіцієнти, які потім стали широко використовуватися у всіх 

наступних методиках, у тому числі й у чинній українській методиці [217]. 

Незважаючи на відносну досконалість методики В.В. Докучаєва, сучасники 

побачили в ній чимало недоліків. Головні з них відмітив М.М. Сибірцев [299]  − 

8 ґрунтів Нижегородської губернії, відібрані для аналізу, не охоплювали всього 

різноманіття ґрунтового покриву. Деякі ґрунтові розрізи були закладені у 

відносно кращих місцях і тому не були репрезентативними, при підсумовуванні 

показників властивостей не були враховані вагові коефіцієнти, не завжди ряди 

властивостей ґрунтів відповідали рядам урожайності. Таким чином у цій, 

здавалося б, бездоганній методиці були уразливі місця (нестача даних, 
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використання опитувальних і неаналітичних методів їхнього одержання, 

спрощені методи обробки, відсутність у ряді випадків зв’язку бонітетів із 

урожайністю культур).  

М.М. Сибірцев, розвиваючи теоретичні положення В.В. Докучаєва, 

запропонував своє визначення поняття «бонітування ґрунтів». На думку автора, 

це визначення тих властивостей ґрунтів, які характеризують ґрунт як Оцінка 

родючості ґрунтів (або бонітування) за визначенням автора являє собою 

«середовище для рослин та мають пряме господарське значення [299]. Вчений 

поліпшив методику, а головне, зумів переконливо довести її переваги. І дотепер 

методика В.В. Докучаєва – М.М. Сибірцева здається більш прогресивною, чим 

більшість використаних пізніше. 

На нашу думку, метод В.В. Докучаєва набагато випередив свій час. В 

основу земельно-оцінних робіт були покладені властивості ґрунту, а не похідні 

від них економічні показники (урожай і дохід), як це трапилося, приміром, і в 

Україні у 80-і роки минулого століття, було використано широкий набір 

властивостей ґрунтів, в тому й фізичні параметри ґрунту, чого не було 

практично в жодній наступній методиці, за винятком методики, яка 

застосовується у Франції. 

До речі, багато хто у подальшому не тільки не розвили підхід 

В.В. Докучаєва, але й спростили або, навіть, погіршили його. Зокрема, протягом 

усього радянського періоду бонітуванням ґрунтів майже не займалися, а 

підмінювали його економічною оцінкою. Жодна з запропонованих пізніше 

методик не містила широкого переліку показників, як це рекомендував 

В.В. Докучаєв, крім того були уведені помилкові подання про можливості 

оцінки ґрунтів за властивостями, які дають уяву лише про потенціал родючості 

ґрунту. Тому популярність мають методики, де бонітет ґрунту розраховували за 

умістом загального гумусу, фізичної глини, глибиною гумусованого шару, як це 

має місце у чинній методиці бонітування [217]. 

У зв’язку з реорганізацією народного господарства у 1950-х рр. в СРСР 

знову було затребуване бонітування ґрунтів. Саме з цього моменту методика 
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бонітування удосконалювалась та розширялися території, які отримали оціночні 

бали. У 1955 році за дорученням Уряду СРСР в Ґрунтовому інституті 

ім. В.В. Докучаєва були розпочаті роботи з бонітування ґрунтів території всієї 

країни, у 1958 р. під керівництвом С.С. Соболєва – створено першу 

загальносоюзну шкалу бонітування ґрунтів. Удосконалення стосувалися, 

головним чином, переліку показників, на підставі яких проводилися оцінка. Так, 

С.С. Соболєв та ін. [306] запропонували бонітувальну оцінку ґрунтів 

здійснювати за допомогою показників, які корелюють із урожайністю, вперше 

застосувавши методи математичної статистики в дослідженнях з бонітування 

ґрунтів. Цей підхід був деталізований співробітниками Інституту ґрунтознавства 

ім. В.В. Докучаєва і широко використаний (з деякими корективами) майже у всіх 

республіках і областях колишнього СРСР. Методику було широко апробовано у 

60-70-і роки минулого сторіччя у багатьох регіонах. Об’єктом у ній була 

найменша ґрунтова таксономічна одиниця − різновид. Бонітувальні шкали 

побудовано на властивостях ґрунтів (їхній перелік залежно від регіонів і 

результатів парного кореляційного аналізу змінювався) і урожайності основних 

культур. Потім обидві шкали порівнювали. За 100 балів брали ґрунт із 

найкращими урожаями і властивостями. Дуже широко використовували 

виправлення на властивості, які не було враховано в основних шкалах. 

Методику С.С. Соболєва (Інституту ґрунтознавства ім. В.В. Докучаєва) 

було визнало в якості базової й рекомендувало до впровадження. Роботи з 

бонітування ґрунтів складалися з трьох етапів: підготовчого, польового та 

камерального. У підготовчий період обласні комітети земельних ресурсів під 

керівництвом науковців встановлювали бонітувальні шкали на підставі 

узагальнення даних щодо властивостей ґрунтів, використано різноманітні 

картографічні матеріали, кліматичні дані (багаторічні дані про температуру й 

опади); багаторічні дані врожайності культур у господарствах, на 

держсортодіяльницях, які є типовими у відношенні ґрунтів. В основу 

бонітування було покладено ті показники, для яких виявлено найбільш тісний 

зв’язок із урожайністю культур за даними парного кореляційного аналізу [306], 
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при цьому отримані залежності мали регіональний характер. У таких умовах 

методика передбачала право місцевих виконавців вибирати саме ті властивості, 

які використовувалися для розробки бонітувальних шкал. 

Польовий етап було присвячено перевірці в польових умовах попередньо 

розроблених шкал бонітування. Обираючи окрему ділянку, де вивчали, а потім 

порівнювали аналітичні дані щодо ґрунтів і врожаїв, проводили коректування 

попередніх шкал бонітування. На заключному етапі визначали остаточні шкали 

бонітування та створювали відповідні карти бонітетів ґрунтів. В цілому, 

оцінюючи методику С.С. Соболєва − Інституту ґрунтознавства ім. 

В.В. Докучаєва не можна не відзначити кілька позитивних моментів: значно 

більш об’єктивний, ніж це було в методиці В.В. Докучаєва, вибір властивостей 

ґрунтів, які використовувалися при розробці бонітувальних шкал; регіональний 

характер шкал, які для такої великої країни як СРСР, був єдино вірним; досить 

детальний опис процедурних моментів у методиці, що прискорило її впровадження. 

Разом з тим методика мала ряд істотних недоліків. Головний з них є 

використання парного кореляційного аналізу для обґрунтування властивостей 

ґрунтів, на базі яких формувалися шкали бонітування. В основу методики 

покладено порівняльну оцінку врожайності у балах на фоні приблизно однакової 

агротехніки (держсортоділянки, колгоспи й радгоспи). Шкалу бонітету 

побудовано стосовно до груп провідних культур − зернових, технічних, 

кормових. При цьому за 100 балів прийнято середню врожайність в СРСР 

основних сільськогосподарських культур за останні 10 років. Методика також не 

передбачала оцінку потенційної продуктивності ґрунтів. У цій методиці 

важливим було використання властивостей, які корелювали з урожайністю. На 

наш погляд, бонітування ґрунтів, засновані на обліку їхніх агровиробничих 

властивостей, мають регіональне значення, якими слід користуватися поряд зі 

способами, заснованими на застосуванні загальносоюзних шкал бонітування. 

До теперішнього часу запропоновано способи порівняльної оцінки 

(бонітування) природних умов сільського господарства за кліматичними 

чинниками, які передбачають оцінку як фактичної, так і потенційної біологічної 
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продуктивності природних умов. У цьому відношенні викликають методичний 

інтерес дослідження П.І. Колоскова [125]. Критерієм біологічної продуктивності 

автор обирає біокліматичний потенціал, який синтезує біологічну 

продуктивність клімату в складі елементів температури та вологи. Недоліки 

цього способу полягають у тому, що не враховується сума ступеневих значень 

температури перебільшує значення біокліматичного потенціалу, особливо на 

важливих широтах.  

У методиці бонітування ґрунтів Молдови за основні властивості 

використано глибину гумусових горизонтів, уміст гумусу, азоту, 

гранулометричний склад (грансклад), суму поглинених основ, показник рН 

[148]. Поправки застосовуються до еродованості, оглеєння та солонцюватості. 

Бонітування, крім того, ведеться за врожаями озимої пшениці, кукурудзи, 

соняшника та цукрового буряка. Результати поєднуються та поширюються на 

сільськогосподарські підприємства з урахуванням структури посівних площ. 

У літературі можна знайти багато протилежних суджень щодо зв’язку між 

окремими властивостями та урожайністю – від схвалення до повного 

заперечення. Останніми роками у бонітувальників сформувалася майже 

одностайна думка про неможливість одержати коректну оцінку ґрунту за 

окремими властивостями, якими б важливими вони не здавалися. Так, за 

узагальненим даними А.І. Сірого [297, 304] про відсутність або протилежну 

кореляцію між умістом гумусу та урожайністю повідомляли В.П. Кузмичов і ін. 

для України, Т.Н. Кулаковська – для Білорусі, С.Н. Тайчинов – для Башкирії, 

Г.М. Лисак – для Передуральского Степу, В.А. Семенов – для Північного Заходу 

Росії, Л.С. Шугалєй – для Красноярського краю, Д.В. Питман – для Америки, 

Р. Хейнонен – для Фінляндії, І.К.  Лілей – для Індії. 

При наявності сучасних ЕОМ, які не обмежують кількість параметрів, 

залучених у розрахунки, з’являється можливість вивчати комплексний вплив 

властивостей на врожай, тобто, об'єктивно врахувати морфологічні, фізико-

хімічні, фізичні та будь-які інші властивості, різні їхні сполучення, взаємовплив, 

регіональні особливості та ін. [296].  



45 

 

А.Д. Семенов [295], проводячи бонітувальні роботи ґрунтів Сумської 

області, виявив найбільш тісний зв’язок між урожайністю зернових культур і 

умістом гумусу, обмінного калію, сумою поглинених основ та рН на основі 

парних кореляцій. Саме ці показники було прийнято за основні критерії 

бонітування. Однак у цій методиці, на жаль, недостатньо чітко відображено 

різницю між бонітувальними оцінками для окремих культур.  

Відлік сучасних робіт з бонітування в Україні слід починати з 

В.П. Кузмичова [137, 138]. Основним критерієм автор вважав багаторічну 

врожайність провідних культур у колгоспах і радгоспах країни. Для цього було 

зібрано інформацію з 10000 господарств за 20 років. Для виокремлення впливу 

ґрунтів від дії інших чинників було запропоновано сільськогосподарське 

районування: виділено 101 район з однотиповими ґрунтами, кліматом, 

спеціалізацією господарств, подібним рівнем виробничих ресурсів. У межах 

районів господарства поєднували в групи. За просторову одиницю бонітування 

обрано агровиробничі групи. Автором створено оціночні шкали: загальних та 

часткових бонітетів, на основі  ґрунтової карти України 1:1500000 розроблено 

картосхеми бонітетів ґрунтів за ступенем їхньої придатності до вирощування 

різних культур та опрацьовано єдину шкалу (класифікацію) якісної оцінки 

ґрунтів України. Однак, не дивлячись на великий об’єм проведених робіт, 

методику було піддано критиці як ученими, так і виробничниками через ряд 

причин: бонітування за врожайністю нездатно надійно розмежувати природну 

родючість (фактично диференціальна рента 1) від диференціальної ренти 2) 

(добрива, висока агротехніка, механізація, інтенсивне господарювання); 

домінування врожайності в оцінці фактично "економізує" бонітування, тобто, 

оцінка якості ґрунту здійснюється не за властивостями, а за рівнем 

господарювання; використання у розрахунках масових даних урожайності 

сільськогосподарських культур, отриманих статистичним шляхом, викликає 

нарікання, бо не є реальною врожайністю на конкретному ґрунті, а являє собою 

середньозважену розрахункову величину, надійність якої не перевірялася. Все ж 

таки, незважаючи на критику, ця методика − важливий і дуже відповідальний 



46 

 

етап в історії ґрунтово-оціночних робіт в Україні, так як в результаті її 

виконання було узагальнено багаторічні дані урожайності. Цінність цієї роботи 

має значення у сучасних умовах розвитку Агропромислового комплексу, коли в 

агросфері країни поступово затверджуються ринкові відносини. 

Суттєвий внесок у визначення якісної оцінки земель (на прикладі ґрунтів 

Київської області) зроблено Г.А. Мазуром [149], який за основний критерій 

оцінки запропонував використовувати урожайність усіх культур сівозміни 

(виражену у кормових одиницях) та визначати оціночний бал (бал бонітету) за 

комплексом природних властивостей ґрунту. Автором обґрунтовано принципи 

побудови бонітувальних (оціночних) шкал якісної оцінки ґрунтів та алгоритм 

визначення їх достовірності. Г.А. Мазуром розроблено замкнуту 100-бальну 

шкалу якісної оцінки ґрунтів Київської області за їх природними властивостями 

порівняно зі шкалами за урожайністю, встановлено доволі тісну кореляційну 

залежність між цими шкалами.  

На думку Д.Г. Тихоненка та ін. [55], бонітування є одним з ключових, 

резюмуючих розділів ґрунтознавства, який вирішує проблему спеціалізованої 

(прикладної) класифікації ґрунтів за їх потенційною родючістю, побудованою на 

об’єктивних ґрунтових показниках, скоригованих з біопродуктивністю або 

врожайністю сільськогосподарських культур та їх біологічною повноцінністю за 

різних систем землеробства. Вкрай важливим для процедури бонітування 

ґрунтів залишається постулат про обов’язковість оцінки родючості та, 

відповідно, й бонітету ґрунту в тандемі «рослина-ґрунт», оскільки вимоги різних 

сільськогосподарських культур до ґрунтових умов суттєво відрізняються, при 

цьому тіснота зв’язку між властивостями ґрунтів та їхньою родючістю також 

багато в чому визначається гідротермічними умовами з їх граничною 

ландшафтно-просторовою варіабельністю. 

Заслуговує на увагу методика бонітування ґрунтів, запропонована 

М.І. Полупаном та ін. [269], основним критерієм у якій було обрано урожай 

сільськогосподарських культур на контрольних ділянках тривалих стаціонарних 

дослідів. 
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У методиці А.І. Сірого [298, 304] за основні критерії використано 

об’єктивні критерії родючості ґрунту: запаси доступної вологи, гумусу і 

поживних речовин. Додатковими критеріями визнано показники місцевих умов, 

які що знижують родючість (засоленість, солонцюватість, кислотність, оглеєння 

тощо). У методиці знайшли відображення й особливості клімату, і технологічні 

особливості конкретної земельної ділянки (рельєф, крутизна і експозиція схилу, 

розмір і конфігурація поля тощо), що дозволило оцінити не тільки ґрунт, але й 

весь комплекс умов, що визначають ефективність використання ґрунтів. Оцінку 

основних і модифікаційних (за поправними коефіцієнтами) критеріїв автор 

доповнив оцінкою технологічних властивостей земельної ділянки (крутість та 

експозиція схилів, розчленованість території, каменястість, наявність перешкод 

та ін.) та узагальнив літературні дані щодо поправних коефіцієнтів. На наш 

погляд, дана методика є однією з перспективних, незважаючи на недостатню 

обґрунтованість  еталонного ґрунту (бонітет якого прийнято за 100 балів) та 

поправних коефіцієнтів, обмежену перевірку. 

У роботах А.Д. Балаєва [15] детально розглянуто сутність родючості 

ґрунту та проведено оцінку її видів. За твердженням автору, кількісна оцінка 

видів і форм родючості має базуватися на показниках, які в змозі забезпечувати 

надходження в рослину води та елементів живлення. На прикладі навчально-

дослідних господарств НУБіП України проведено якісну оцінку земель, 

підсумок цих досліджень узагальнено у роботі за участі автора [224].  

З того моменту, коли Україна набула статус самостійної держави, виникла 

нагальна потреба у розробці методики бонітування ґрунтів для можливості 

проведення оцінки якості ґрунтів та їх залучення у ринкові механізми. Головним 

виконавцем цієї роботи був Інститут землеустрою, який до виконання долучив 

інші установи та провідні фахівці з цього питання, в тому числі й А.І. Сірий. В 

результаті виконаних робіт було запропоновано чинну методику бонітування 

[217], в якій за критерії бонітування було обрано властивості ґрунтів. Обласними 

філіями інституту землеустрою за означеною методикою було проведено 

розрахунки, спираючись на матеріали великомасштабних досліджень 
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1957-1961 рр. При цьому матеріали агрохімічної та технологічної паспортизації 

враховано не було. На жаль, після завершення роботи будь-яка інформація про 

те, як результати бонітування сприйняли виробничники і регіональні установи, 

де ці матеріали використовувались, як це стверджують розробники, для 

розрахунку грошової оцінки земель, податків і інших платежів, відсутня. 

Відсутнє й наукове узагальнення результатів роботи, й результати перевірки у 

виробничих умовах. З 1993 року методика набула чинність, хоча була 

затверджена лише Комітетом з питань бонітування. 

Хоча у статті 16 Закону України «Про оцінку земель» [278] встановлено, 

що бонітування ґрунтів на сільськогосподарських землях необхідно проводити 

не рідше, як один раз у 7 років, ніяких спроб  оновити методику  або провести 

чергові тури бонітування зроблено не було.  

Основними критеріями, за якими здійснюється бонітування, у чинній  

методиці є: уміст гумусу та фізичної глини, рН, глибина гумусованих і оглеєних 

шарів. Стверджується, що ці показники вирішальним чином впливають на 

урожай, хоча відповідних доказів не наведено. Фактично ці критерії обрано 

експертним шляхом. Посилання на попередні розрахунки Р.Г. Дерев’янко [63] є 

не зовсім доречними, бо якраз цим автором було встановлено дуже суперечливі 

зв’язки між властивостями ґрунтів і врожайністю сільськогосподарських 

культур. Однак, незрозуміло, яким чином відносно сталі критерії можуть 

вирішальним чином впливати на врожай, який, як відомо, є дуже варіабельною 

характеристикою як у просторі, так і за часом. За  модифікаційні критерії обрано 

властивості, які мають регіональний характер, а саме, еродованість, оглеєння, 

солонцюватість та інші ґрунтові вади, які запропоновано коригувати за 

допомогою поправних коефіцієнтів. 

Для усунення впливу кліматичних чинників на бонітети ґрунту територію 

України було поділено на 198 природно-сільськогосподарських районів з 

однаковими гідротермічними умовами. Для кожного району визначено 

еталонний ґрунт, якій оцінено 100 балами, і розроблено відповідну шкалу 

бонітетів. У зв’язку з цим, незрозуміло, чому розробники методики вважають цю 

шкалу «єдиною» [97], і яким чином можна порівнювати бонітети однакових 
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ґрунтів у різних природно-сільськогосподарських районах? Адже однакові 

ґрунти у різних районах будуть мати різні бонітетні оцінки. І, навпаки, різні 

ґрунти, які знаходяться у різних агрогрупах, можуть мати однакові бонітети.  

Отже, чинна методика базується на властивостях ґрунтів, що можуть 

характеризувати лише їхню потенційну родючість і не може бути надійною при 

її використанні для оцінки реальної продуктивності орних ґрунтів. У чинній 

методиці потребує доопрацювання просторова одиниця бонітування і еталони 

ґрунтів, що отримують максимальний бал і відносно яких обчислюються 

бонітети інших ґрунтів. Саме у цих напрямах (критерії, просторові одиниці і 

еталони бонітування), в основному, і були зосереджені наші зусилля з метою 

удосконалення та поліпшення чинної методики [199]. Не дивлячись на те, що 

чинна методика увібрала в себе чимало позитивних рис попередніх розробок, 

але, на жаль, не усунула багатьох недоліків, основними з яких є такі: штучний 

поділ на основні та модифікаційні критерії, звужений перелік критеріїв 

бонітування, відсутність виробничої перевірки та ін. У табл. 1.1-1.3 нами 

порівняно три основні методики бонітування − В.П. Кузьмичова, А.І. Сірого та 

чинної методики (керівник розробки − Л.Я. Новаковський) на прикладі 

домінантних (найпоширеніших) лісостепових ґрунтів. Відмітимо, що 

бонітувальні шкали А.І. Сірого й Л.Я. Новаковського не тільки не збігаються 

між собою, але й дуже відрізняються від шкали В.П. Кузьмичова. Встановити, 

яка з цих шкал є правильною практично неможливо. Будь-які маніпуляції з ними 

(розрахунок ціни продукції на одиницю балу, використання відносних 

коефіцієнтів, якщо одну зі шкал взяти за одиницю і усереднення оцінок різними 

методами) ні до чого не призводять.  

Після прийняття Верховною Радою країни нової редакції Земельного 

кодексу [91], який фактично сприяв запровадженню товарно-грошових відносин 

із землею, бонітувальні шкали потрібно терміново переглянути. З огляду на той 

факт, що використані раніше принципи недостатні, уразливі й не можуть бути 

оцінені як перспективні, вкрай актуальним в сучасних умовах залишається 

розробка удосконаленої методики, за якою можна об’єктивно оцінити сучасний 

якісний стан ґрунтів. 



 

 

Таблиця 1.1  

Шкала бонітування домінуючих ґрунтів Лісостепу [298] 

Ґрунти 

Основні критерії Поправки до 

Бонітет 

ґрунту в 

балах 

гумус азот фосфор калій ММЗПВ1) 

Середній 

бал 

кислот-

ності 
клімату у шарі 

0-100 

см, т/га 

бал 

на 

100 г 

ґрунту, 

мг 

бал 
на 100 г 

ґрунту, мг 
бал 

на 100 г 

ґрунту, 

мг 

бал 

у шарі 

0-100 см, 

мм 

бал 

1. Ясно-лісові 

крупнопилувато-

легкосуглинкові 

на лесах (Черні-

гівська область) 

16 23 7,92) 40 10,54) 42 5,74) 34 171 86 45 0,96 0,94 41 

2. Темно-сірі 

лісові важко-

суглинкові на 

лесах (Харківська 

область) 

274 55 7,53) 75 17,44) 70 10,84) 64 155 78 68 0,96 0,90 59 

3. Чорноземи 

типові глибокі 

середньогумусні 

важкосуглнкові 

(Полтавська 

область) 

507 101 11,33) 113 14,65) 73 18,65) 93 174 87 94 - 0,90 85 

 

                                                 
1) Максимально можливі запаси продуктивної вологи у шарі 0-100 см; 
2) Активний азот за методом Зражевського-Сірого;  
3) Азот, що легко гідролізується, за методом Тюріна-Кононової;  
4) Фосфор, калій за методом Кірсанова; 
5) Фосфор, калій за методом Чирикова. 

5
0
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Таблиця 1.2 

Шкали бонітування домінантних ґрунтів Лісостепу [137] 

Номер 

(згідно 

табл. 1.1) 

Основна продукція в зернових 

одиницях Озима 

пшениця 
Кукурудза 

Цукровий 

буряк 
урожайність 

валовий збір 

з 1 га 

1 50 48 59 54 58 

2 70 64 50 50 60 

3 72 66 52 52 70 

 

Таблиця 1.3 

Шкали бонітування домінантних ґрунтів у Лісостепу [217] 

Номер 

(згідно табл. 1.1) 

Середній бал загального бонітету 

ґрунтів 

1 40 

2 52 

3 65 

 

Ф.Я. Гаврилюк [48] бонітувальні шкали для ґрунтів Північного Кавказу 

склав за двома показниками − глибиною гумусованих шарів та загальних запасів 

гумусу. Поправки використані лише до гранскладу та змитості. Бали бонітету за 

властивостями ґрунтів зіставлені з даними врожайності основних культур, 

виходячи з майже функціональних залежностей між ними, не було розраховано 

коефіцієнти кореляції. Бонітувальні шкали Бєлгородської області побудовано 

аналогічним чином [47], при цьому максимальні бали одержали ґрунти з 

найбільшими запасами гумусу. У Нижньому Новгороді використано чотири 

показники: уміст гумусу, ємність поглинання, рНсол., уміст фізичної глини. 

Виходячи зі 100-бальної шкали, одержували середній бал за властивостями. 

Оцінки за властивостями і врожайністю майже збігалися між собою  

(R=0,90-0,98), широко використовували поправки на опідзоленість, змитість, 

заболочування й деякі інші властивості. 

Складнішу методику було розроблено для Південного Уралу, Башкирії й 

Заволжя. Використано глибину гумусованих шарів, уміст гумусу, забезпеченість 
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поживними елементами, ємність поглинання, рН, грансклад. За еталон 

використано не кращий ґрунт, як це зроблено в попередніх випадках, а обрані 

експертним шляхом величини позначених параметрів. Сумарний бонітувальний 

бал (Б) розраховано за формулою 1.1 як середньозважену величину показників 

(б1, б2, ... бn) з урахуванням коефіцієнтів кореляції (r1, r2, ... rn) між показниками 

та урожайністю: 

 

n21

nn2211

rrr

rбrбrб
Б









,                                          (1.1) 

 

До сумарного бонітувального балу використовуються поправки на клімат, 

рельєф, контурність і щільність ґрунту. 

Методика І.Ф. Тюменцева [329] для Томської області відрізняється тим, 

що грансклад і глибина гумусова них шарів враховуються не за основні 

показники, а за додаткові (за поправними коефіцієнтами). Серед останніх 

уперше фігурує виправлення на окультурення. 

І.І. Гантимуров [49] для Новосибірської області перелік основних 

показників обрав залежно від зональних умов, а розподіл показників на основні і 

допоміжні здійснював досить повільно. 

Бонітування в Узбекистані пристосовано до провідної культури – 

бавовнику і ураховує зональні умови (ступінь їхньої придатності до 

вирощування цієї культури), рівень окультурення ґрунтів (тобто, давність 

зрошення), а також меліоративні показники (дренованість, засоленість і ін.). 

Бонітувальні шкали побудовано окремо для зон і рівнів окультурення ґрунтів. 

Поправні коефіцієнти вводяться до гранскладу і деяких інших показників. 

Бонітувальними роботами у Казахстані займалися Бобров В. А. та 

Кислінський А. І. [23].  

Бонітування ґрунтів у Латвії та Литві здійснюється таким чином, що 

ґрунти оцінюються разом з умовами їхнього залягання. Залежно від 

технологічних умов (рельєф, завалуненість, зволоженість, ґрунтоутворюючі 
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породи, їх грансклад), а також ґрунтових умов (глибина гумусового шару, умісту 

гумусу і рН) території розподіляються на класи (5-10 класів) – від найкращого 

до непридатного для використання. Поправки використовуються обмежено 

(тільки на рельєф і каменястість). Такий же підхід використовується в Естонії, 

Північному Заході Росії, де поряд із ґрунтовими показниками використовуються 

рельєф, строкатість полів, умови дренування і ступінь придатності території до 

меліоративних робіт.  

В основу бонітування Білорусі покладено оцінки гранскладу, які 

останніми роками доповнено широким переліком інших показників [43], при 

цьому оцінку агрономічних особливостей гранскладу зроблено дуже детально 

щодо всіх генетичних типів, підтипів і видів ґрунтів. 

Аналізуючи вищеозначене, варто відмітити, що у розглянутих вище 

методичних підходах є загальні негативні риси, а саме відсутність математичних 

методів узагальнення результатів. Вплив властивостей ґрунтів на врожай 

культур розглядався окремо без урахування впливу інших факторів. Особливою 

їх вадою є ігнорування методів багатофакторного моделювання.  

Останнім часом у бонітуванні почали використовувати більш коректні 

підходи, які точніше відображають складність системи «ґрунт-поле-урожай» і 

які поступово трансформувалися в педотрансферні моделі, які здатні 

«працювати» з будь-якою кількістю факторів, відображати всі впливи і 

взаємовпливи без маскування компонентів системи і об’єктивізувати висновки 

за рахунок кількісного аналізу притягнутих факторів. Так, зокрема, 

М.К. Крупський та Р.Г. Дерев’янко [63, 133] досліджували залежності між 

урожаями, запасами фізичної глини та умістом гумусу в умовах Полісся України 

за допомогою простих моделей багатофакторного кореляційного аналізу з 

лінійно-квадратичними рівняннями.   

А.Ш. Ішем’яровим [96] з метою бонітування для використано більш 

складні моделі із залученням 8-10 факторів. Методику узагальнення масових 

даних дослідів з добривами для визначення оптимальних параметрів ґрунтів та 

використання їх у цілях бонітування розроблено І.І. Єльніковим [87]. 
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Критерії оцінки аерокосмічних зображень для кадастрових робіт 

розроблено О. Дорожинським та й С.Почкіним [74]. 

Значний інтерес викликають результати багаторічної роботи І.І. Карманова 

зі співавт. [111] для земель сільськогосподарського призначення Росії. Фізичні 

властивості ґрунту (щільність будови, водопроникність тощо) використовуються 

як для бонітування ґрунтів, так і для грошової оцінки непорушених, 

окультурених та деградованих ґрунтів, а також для прогнозування еволюції 

цінності земель сільськогосподарського призначення на найближчі 5-10 років. 

Особисто слід відмітити унікальність і оригінальність методики оцінки ґрунтів, 

яка є придатною для всієї території Росії. Детальніше ця методика буде 

проаналізована у розділі 3. 

Заслуговують на увагу індекси фізичного стану, запропоновані 

В.В. Медведєвим і Т.М. Лактіоновою [168], які можна використовувати для 

розрахунків загальних та часткових бонітетів. Метод заснований на зіставленні 

оптимальних і реальних параметрів ґрунтів. За оптимальні запропоновано 

використовувати загальновідомі експертні або експериментальні показники 

властивостей ґрунтів, клімату, полів, інших параметрів і тоді в результаті 

розрахунків можливо одержати параметри загального бонітету ґрунту або 

території. Якщо за оптимальні використовуються показники, які відповідають 

вимогам конкретних культур, то одержують часткові бонітети. Розрахунки 

проводять за формулою 1.2: 

 

n nвба100ІФС   ,                                         (1.2) 

 

де ІФС – індекс фізичного стану загального або часткового бонітету 

ґрунту, клімату, поля;  

а, б, в, ... n – відношення фактичних параметрів ґрунту, клімату, поля до 

оптимальних параметрів. 

Як видно, урожайні дані безпосередньо у розрахунках не 

використовуються і це оцінюється як істотна перевага методики тому, що збір 
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урожайних виробничих даних (за винятком дослідів) – об’єктивно важка 

процедура. Наприклад, В.А. Семенов (за Ф.Я. Гаврилюком [47]) довів 

неможливість використання статистичних даних урожаю та неефективність 

будь-яких математичних маніпулювань з ними для їхнього коректування. На 

думку автора, якщо в ході досліджень одержано позитивну залежність між 

властивостями ґрунтів і врожайністю, то це неодмінно означає суб'єктивну 

селекцію вихідних даних.  

Все ж таки побічно врожайні дані як показники оптимальних умов у 

розрахунках індексів присутні. Оптимальні параметри дуже мало залежать від 

ґрунтово-кліматичних умов, це скоріше характеристики фізіологічних вимог 

рослин. Тому такий підхід дає унікальну можливість створити єдині часткові 

шкали бонітетів для всієї країни. Це створює більш справедливі технологічні 

умови, гармонізує податкову систему, об’єктивізує оцінки господарювання. 

Разом з тим автором запропоновано оригінальний спосіб розрахунку індексу (як 

середнє геометричне), у результаті чого частка будь-якого фактору, дуже 

слабкого або дуже сильного, враховується у кінцевій оцінці. 

Останнім часом В.В. Медведєвим та ін. [169] запропоновано оригінальний 

методичний підхід до бонітування ґрунтів за їх гранскладом. З числа багатьох 

факторів продуктивності сільськогосподарських земель вкрай важливе значення 

має саме грансклад ґрунтів, оскільки від нього у великій мірі залежать хімічний 

склад, фізичні, фізико-хімічні, біологічні та інші властивості ґрунтів, їх режими, 

інтенсивність і спрямованість ґрунтових процесів. Виступаючи важливою 

якісною ознакою ґрунтів, грансклад значно впливає на проведення земельно-

оціночних робіт. Однак, до теперішнього часу достатніх даних для 

обґрунтування його частки у формуванні інтегральної оцінки ґрунтів на різних 

рівнях землеробської культури немає. Авторами запропоновано трьохрівневий 

рівень бонітування за цим показником. На першому фундаментальному рівні в 

основі бальної оцінки покладено грансклад ґрунту як – обов’язковий фактор, на 

підставі аналізування якого порівнюють продуктивну здатність ґрунтів (загальне 

бонітування), розраховують податки, оцінюють вартість, тобто, використовують 



56 

 

у різних операціях, пов’язаних з участю земель у ринкових відносинах. У тому 

випадку, коли ґрунт оцінювали б тільки за природною родючістю (диференційна 

рента 1), грансклад був би достатнім критерієм для відображення відмінностей 

за продуктивністю різних ґрунтів. Однак сприятливий грансклад (наприклад, 

середньосуглинковий) може бути у деградованих, малородючих, змитих, 

перезволожених, оглеєних, кислих та інших ґрунтах. Всі ці негативні 

характеристики ґрунтів можуть суттєво не тільки урожай, а й бали бонітету 

ґрунтів. 

В свою чергу на фоні несприятливого гранскладу (наприклад, піщаного та 

супіщаного) при застосуванні прогресивної техніки та меліоративних заходів 

(осушення, вапнування та ін.) можна суттєво підвищити цінність ґрунтів, а 

разом з цим й бали бонітету. У зв’язку з вищеозначеним й виникла ідея про 

корисність та доцільність трьохрівневого бонітування ґрунтів. Як було зазначено 

вище, за думкою авторів, в основі бальної оцінки ґрунтів на першому рівні 

повинен бути грансклад. Саме за його участі оцінюється природна родючість 

ґрунтів. На другому рівні повинні бути представлені усі місцеві особливості 

ґрунтового покриву: рівень атмосферного зволоження, забезпеченість ґрунтів 

основними елементами живлення, оглеєність, засолення, солонцюватість, 

еродованість та ін., а також технологічні особливості полів (конфігурація та 

комплексність, експозиція схилів та ін.), тобто, систематизуються та оцінюються 

фактори, які підвищують або знижують рівень потенційної родючості ґрунтів. 

На третьому рівні – інтенсивність господарювання, тобто, приєднаний капітал 

(застосування добрив та меліоративних прийомів, якість виконання виробничого 

процесу), тобто, ті фактори, що підвищують продуктивну цінність ґрунту та 

його бальну оцінку (бонітет), що саме й складає сутність диференційної ренти 2. 

Таким чином, бонітет ґрунтів являє собою суму диференційних рент 1 та 2, в 

основі цієї багаторівневої конструкції виступає грансклад, який має унікальне 

значення для властивостей та режимів ґрунтів. Максимальний бал 100 при цьому 

має суглинковий грансклад, як еталон потенційної родючості порівняно з 

глинистими та піщаними ґрунтами, які умовно оцінюються у 75 балів.  
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У табл. 1.4 наведено спробу генералізувати деякі підходи до бонітування 

ґрунтів, які використані в колишніх країнах СНД. 

Закордонний досвід бонітування та якісної оцінки земель. Бонітування за 

кордоном має свої особливості. Найчастіше термін «бонітування ґрунтів» не 

використовується. Замість нього існує поняття «оцінювання якості». Навіть 

короткий огляд досвіду деяких країн дозволяє дістатися висновку про 

надзвичайну строкатість існуючих підходів і методів . 

У багатьох країнах використовуються методи, близькі до тих, які було 

описано у підрозділі 1.1 але не існує, напевно, і двох країн, де методологія була 

б однаковою. Наприклад, у Чехії (за А.І. Сірим та ін. [298]) оцінку родючості 

здійснюють на підставі генетичних властивостей ґрунту, клімату та рельєфу. Всі 

ґрунти поділяють на 9 груп – від найкращих до несприятливих для 

господарського використання. 

Залежно від поставлених цілей у США застосовують різні системи 

класифікації земель. Наприклад, ґрунти можуть бути згруповані в класи за 

придатністю для сільськогосподарського використання, продуктивністю земель 

та ін. Якісну оцінку земель в США побудовано за продуктивністю 

сільськогосподарських угідь. 

Продуктивність ріллі визначається за врожайністю основних 

сільськогосподарських культур не менше, чим за десять років, а для посушливих 

районів – за більш триваліший період. Врожайність, в свою чергу, визначається 

за даними опитування або за допомогою спеціальних анкет і, лише, в окремих 

випадках, безпосередньо в полі шляхом врахування укосів з контрольних 

майданчиків. Враховуючи той факт, що врожайність залежить від рівня 

господарювання, разом з даними урожайності збирають дані про систему 

сівозмін, обробіток ґрунту, застосування добрив, засобів меліорації і т.і. На 

підставі отриманої інформації встановлюють класи господарювання, що 

дозволяє оцінити кожну категорію земель за врожайністю залежно від рівня 

господарювання. Оцінка завершується визначенням показника продуктивності 

земель для кожної культури шляхом зіставлення фактичної врожайності з 

максимальною, отриманою на кращих, але неокультурених землях. 
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І (В.В. Докучаєв та ін.) + +  +      +  +   
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ІІІ (В.П. Кузьмичов) + +  +     +    +  

IV (країни Балтії та 
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країн) 
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Для виявлення найбільш продуктивних земель в США проводиться 

економічна класифікація земель, згідно якої разом з природними факторами 

враховують деякі економічні показники: розмір господарства, структуру 

землекористування, рівень інтенсифікації, місце розташування і прибутковість 

господарства на одиницю площі, витрати праці та ін. Однорідні за 

сільськогосподарським використанням та близькі за продуктивністю землі 

включають в один з семи класів економічної класифікації. Такий метод 

називають комплексним, так як він враховує не лише особливості ґрунтів, але й 

цілий ряд інших природних і економічних чинників. 

Таким чином, у США немає єдиної системи оцінки. Найбільш поширеним 

є метод оцінки земель за чистим доходом від реалізації сільськогосподарської 

продукції. Землі з найвищим доходом оцінюють у 100 балів і з ними порівнюють 

прибутковість інших земель. Дані вивчення земельних ресурсів за допомогою 

ЕОМ є основою для планування використання земель в окремих районах, 

штатах і країні в цілому. Наприклад, в окремих штатах використовується 

система, що складається із двох частин: оцінки земель і оцінки території. Перша 

включає вісім класів, розділених залежно від доцільного виду 

землекористування. Якість ґрунтів оцінюється за врожайністю, яку можна на 

них отримати, або за рівнем забезпеченості поживними речовинами, 

продуктивною вологістю, теплом. В оцінку земель включені також такі фактори, 

як віддаленість від найближчого міста, економічні та соціальні фактори.  

У Канаді система оцінки базується на обліку ґрунтово-кліматичних 

факторів, які обмежують продуктивність рослин (недостатня температура, 

низькі запаси елементів, токсичність, переущільнення, вузький діапазон 

продуктивної вологи, еродованість). 

Раніше в Канаді існувала, так звана, система оцінки методом Сторі, що 

включала п’ять класів земель (за якістю ґрунтів, придатністю до обробітку, 

каменястістю та схильністю до дефляції) і сім класів ґрунтів (100 балів – 

найкращі ґрунти, менше за 31 бал – дуже бідні ґрунти). 
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Широке застосування мають деякі фізичні властивості (шпаруватість, 

гідрофізичні характеристики, водостійкість і співвідношення різних структурних 

компонентів, схильність до ущільнення) при оцінці ґрунтів у Франції, на 

підставі яких оцінюють реальний стан ґрунтів та прогнозують їх зміни. 

Свої особливості має система оцінки ґрунтів у Великобританії, яка 

базується на періодичному врахуванні урожайності сільськогосподарських 

культур на спеціально створених ділянках, в окремих випадках проводиться 

розрахунок потенційної врожайності на основі врахування показників ґрунтів і 

місцевості. Управління земельними ресурсами здійснює спеціально створений 

державний орган – Національне консультативне управління сільського 

господарства, основними функціями якого є ведення державного земельного 

кадастру та проведення робіт з оцінки якості земель [245]. 

Специфічність системи оцінки якості земель у Польщі полягає у її 

підпорядкованості основній меті – визначенні придатності ґрунтів для 

вирощування певних сільськогосподарських культур. В країні запроваджено  

класифікацію земель (6 класів придатності до різного використання) та 

бонітування ґрунтів за властивостями та врожайністю, які використовуються для 

коригування спеціалізації аграрного виробництва та визначення розмірів 

земельних  податків. 

Оцінка земель Болгарії (за А.І. Сірим та ін. [298]), яку засновано на 

комплексі екологічних умов, враховує окрім показників вмісту гумусу, рН, рівня 

ґрунтових вод, гранскладу, потужності гумусованого шару ґрунту, ступеню 

еродованості, каменястості і засолення, також критерії тепло- і 

вологозабезпечення рослин протягом вегетаційного періоду та у окремі критичні 

періоди цвітіння – дозрівання культур. Сучасний розвиток робіт з оцінки земель 

у країні направлено на урахування світових досягнень, зокрема відповідних 

рекомендацій ФАО [50]. 

В основу бонітування та якісної оцінки ґрунтів Німеччини покладено 

різноманітні природні властивості ґрунтів, зокрема, їх різний гранулометричний 

склад, а також властивості, які набуті під впливом антропогенної діяльності. При 
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цьому оцінку ґрунтів здійснюють за морфологічними показниками профілю 

основних типів ґрунтів та ступенем прояву генетичних ознак (вилугованості, 

опідзоленості, заболочення та ін.) шляхом порівняння їх зі значеннями 

еталонних показників. Важливо відмітити, що на відміну від України, дані 

бонітування періодично обновлюються, що дає змогу відстежувати зміни в 

якісному стані ґрунтів. Матеріали з оцінки ґрунтів та земель широко 

використовуються для  коригування спеціалізації аграрного виробництва, 

районування території країни за виробничими показниками, встановлення 

придатності для вирощування сільськогосподарських культур, планування 

агровиробничої діяльності на перспективу та ін. 

Широко відомі за кордоном також оцінки земель ФАО, використані, 

головним чином, у країнах, що розвиваються – в Африці, Азії та Латинській 

Америці. Оцінку ґрунтів (у балах для кожного показника) здійснюють за 

потужністю профілю, гранскладом, структурним складом, ємністю катіонного 

обміну, засоленню, умістом гумусу, складом глинистих мінералів, видом 

ґрунтоутворюючої породи, дренованістю місцевості та ін. Отримані оцінки 

зіставляються з вимогами культур та визначають відносну придатність ґрунтів 

до вирощування тієї або іншої культури. Якщо в країні є дані ґрунтового 

обстеження і ґрунтові карти, додаток системи ФАО не представляє ніяких 

труднощів. 

Порівняно з бонітуванням, якісна оцінка земель – більш ємне поняття через 

те, що включає в себе не тільки оцінку ґрунтів, але й оцінку всього комплексу 

природних умов конкретної земельної ділянки. Його сутність полягає у 

визначенні порівняльної продуктивності і придатності до сільськогосподарського 

виробництва всього комплексу природних умов і технологічних властивостей 

земельної ділянки. Якісна оцінка здійснюється відносно території конкретних 

господарств, що об’єднує цілу групу різноякісних ґрунтів. Середньозважені бали 

якісної оцінки земель визначаються на підставі балів бонітетів і площ ґрунтів 

(або агрогруп), що входять до складу оцінюваної території. Враховуються 

технологічні властивості території (контурність, завалуненість, рельєф, 
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закарстованість, місцеположення та ін.), встановлюються група та клас 

придатності земель згідно їх класифікації тощо [95].  

Питання, пов’язані з розробкою концепції якості ґрунтів та земель мають 

досить тривалу історію за кордоном. Одними з найперших це питання вивчали 

B.P. Варкентін та Ф. Флетчер (за [363]), які почали розвивати концепцію якості 

ґрунтів для сільського господарства. У середині 90-х років минулого століття 

найбільшу увагу вчених було звернено до питань вивчення процесів деградації 

та її впливу на навколишнє середовище. 

Провідними вченими дослідного центру інституту Родале (CША) було 

запропоновано оцінювати  якість ґрунту залежно від його функціонального 

використання. У 1990 році у Канаді було організовано Програму Оцінки Якості 

Ґрунтів (SQEP) у складі Національної програми охорони ґрунтів. У той же час 

В.E. Ларсон та Ф. Дж. Пірс (за Л.Дуглас та ін. [367]) запропонували кількісно 

оцінювати якісний стан ґрунтів.  

У світі детальні дослідження з питань оцінки якості ґрунтів досить швидко 

почали розвиватися з початку 90-х років минулого століття, розроблено багато 

напрямів оцінки ґрунтів, але вони не мають універсальної методології 

характеристики якості ґрунтів. Методики оцінки якості ґрунтів розвивалися 

таким чином: комплексна оцінка якості ґрунтів (за Г.В. Петерсон та ін. [374]) на 

основі  практичного досвіду фермерів, програм управління земельними 

ресурсами та оцінки індикаторів якості ґрунтів [344, 347, 351, 353, 354, 355, 369, 

381, 384].  

У Національній Системі Інформації Ґрунтів (NASIS) розроблено та 

прийнято до використання мінімальний перелік показників якості ґрунтів через 

характеристику фізичних, хімічних та біологічних показників ґрунту. Фізичні – 

потужність гумусованого горизонту, структурний склад, водопроникність, 

щільність будови, пористість; хімічні – показник рН, вміст гумусу, поживних 

елементів (азоту, фосфору, калію); біологічні – мікробна біомаса, потенційно 

мінералізований азот [376].  
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Існує закордонний досвід використання опису та наявних ознак якості 

ґрунтів за допомогою спеціальних індексів та  візуальних методів [346, 348, 349, 

352, 356-359, 364, 365, 371, 378, 379, 382]. Оцінка функціональної здатності 

порівняння ґрунту зі стандартом даного типу ґрунтів та характерною 

рослинністю, тобто, з критеріями якості. 

Оцінка якості ґрунтів повинна бути заснована на комплексі індикаторів 

якості ґрунту. Ніякий один індикатор не змозі визначити всю кількість аспектів 

якості ґрунту. Це є очевидним, оскільки якість ґрунту визначається складною 

екологічною взаємодією ґрунту, яка включає фізичні, хімічні та біологічні 

компоненти. Необхідно знайти такі ознаки, які є головними при оцінці якості 

ґрунту та є більш динамічними. Однак, складна природа якості ґрунту дозволяє 

оцінити ґрунт тільки тоді, коли фізичні, хімічні та біологічні компоненти 

прийнято до уваги та оцінені одночасно. 

Але не дивлячись на те, що за кордоном проведено багато досліджень 

щодо якості ґрунтів, універсальну методологію оцінки якості ґрунтів не 

опрацьовано та не визначено чітко набір показників для оцінки якості ґрунтів та 

земель. 

 

1.2 Досвід агроекологічної (ґрунтово-агрокліматичної) оцінки орних 

земель 

 

Більшість існуючих методик оцінки земель сільськогосподарського 

призначення базується на розрахунку прибутку, який можна отримати при 

використанні цих земель протягом досить короткого терміну (біля 25-40 років) у 

конкретних соціально-економічних умовах розвитку суспільства. Тому 

найчастіше такі оцінки є комерційними, ринковими, умовно-нормативними. 

Досвід агроекологічної оцінки земель в Україні узагальнено у виданні [6].  

Зі зміною політичних умов на території колишнього СРСР і формуванням 

нових держав змінилися соціально-економічні умови, почали розвиватися 

ринкові відносини на основі приватної власності, в тому числі і на землю, як 
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об'єкт нерухомості. Формування ринку земельних відносин викликало 

необхідність розробки нових методичних підходів до визначення якісної 

характеристики сільськогосподарських угідь, включаючи орні землі, в першу 

чергу, для цілей їх кадастрової оцінки.  

У Ґрунтовому Інституті імені В.В. Докучаєва останніми роками 

розроблено сучасні підходи щодо методології та методики ґрунтово-

агрокліматичної (агроекологічної) оцінки земель орних угідь. Запропоновані 

підходи вирішують завдання оцінки ґрунтово-агрокліматичного потенціалу 

орних земель та оцінки в балах бонітету відносних умов вирощування провідних 

сільськогосподарських культур з урахуванням їх специфічних біологічних 

вимог. Під оцінкою земель орної території для кадастру розуміється визначення 

їх цінності як природного ресурсу, а також ступеня відповідності ґрунтово-

агрокліматичного потенціалу земель орної території біологічному потенціалу 

провідних сільськогосподарських культур у межах ділянки, поля, 

землекористування, адміністративних одиниць різного рівня, на території яких 

вони вирощуються. З часів В.В. Докучаєва бонітування ґрунтів ґрунтувалося на 

утриманні, співвідношенні важливих агрономічних властивостей ґрунту та 

зіставленні їх з продуктивністю рослин. За останні 30 років розвиток 

бонітування, оцінки ґрунтів і земель (оцінки продуктивності ґрунтово-

екологічних умов) проходило також на більш широкій основі з включенням 

кліматичних показників за необхідністю з урахуванням особливостей рельєфу. 

При цьому власне ґрунтові умови відбивалися через інтегральний показник, що 

відображає фізичні властивості ґрунту. Ряд інших важливих ґрунтових 

властивостей − грансклад, а також негативні і позитивні - у вигляді поправних 

коефіцієнтів. За вказаний період було накопичено нові дані щодо 

продуктивності ґрунтово-екологічних умов для різних культур. Крім того, 

змінилися ареали з найкращою оцінкою умов вирощування культур, оскільки 

раніше оцінка проводилася для території СРСР.  

Перші розробки алгоритмів кількісної оцінки земель орної території та 

визначення ступеня відповідності біологічного потенціалу сільсько-
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господарських культур грунтово-агрокліматичного потенціалу орних земель, на 

яких доцільно їх обробляти, були зроблені в кінці XX ст. [25, 48, 98, 99, 102, 106, 

111]. На основі цього підходу були розроблені формули кількісної оцінки земель 

орних територій з перевагою зональних ґрунтів, на яких вирощуються 

сільськогосподарські культури (зернові), а також окремо відповідні формули для 

визначення земель, придатних для вирощування цукрових буряків, соняшнику, 

багаторічних і однорічних трав. Розробка ґрунтово-екологічного індексу (ГЕІ) 

(в оригіналі на російській мові – ПЭИ) має історію та теоретичну основу. У 

1982 р. було розроблено перший варіант цього індексу [111], доопрацьований 

І.І. Кармановим [101], який було усереднено для основних культур.  

Оцінювання ґрунтів автором запропоновано проводити за допомогою 

ґрунтово-екологічних показників (формула 1.3): 
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,                            (1.3) 

 

де ГЕІ – ґрунтово-екологічний індекс;  

12,5 – величина для переходу до 100-бальної шкали;  

V – середньозважена щільність будови у шарі ґрунту 0-100 см, г/см3;  

2 – максимально можливе ущільнення ґрунту;  

Ок – «корисний» об’єм ґрунту у шарі 0-100 см;  

Дс – поправні коефіцієнти на ґрунтові властивості (кам’янистість, 

еродованість, гігроморфізм, солонцюватість, засолення, вміст гумусу, 

кислотність, потужність гумусового горизонту, крутизна схилу);  

 t 10 оС – середньорічна сума температур вище 10 оС;  

(Кз-Р) – коефіцієнт зволоження за Івановим з поправкою;  

КК – коефіцієнт континентальності; 

ПАП – підсумковий агрохімічний показник, бал. 

Підкреслимо, що в індексі не враховано поживні речовини ґрунту (автори 

пропонують використовувати із цією метою поправки, але не деталізують їх) і в 
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той же час ураховують щільність будови ґрунту (це дуже важливий показник, 

але рідко враховується). Автори дають необхідні рекомендації для розрахунків 

інших показників. Як здається, при подальшому доопрацюванню методика 

виглядає перспективною і заслуговує перевірки в умовах України. 

І.І. Кармановим та Д.С. Булгаковим [108] також запропоновано метод 

розрахунку ґрунтово-агрокліматичного індексу (ГАКІ), який дозволяє в умовах 

нових вимог практики землеробства оцінювати територію орних земель для 

вирощування конкретних сільськогосподарських культур. Цей індекс 

встановлює ступінь відповідності ґрунтово-екологічного потенціалу ріллі та 

біологічного потенціалу сільськогосподарської культури для використання у 

кадастровій оцінці орних земель на території вирощування цих культур. Певною 

мірою ГАКІ є модифікацією ГЕІ, однак за своїм змістом (параметрами, які 

беруть участь у його розрахунку) між ними є певні відмінності. По-перше, при 

розрахунку ГАКІ не використовується коефіцієнт, який враховує вміст гумусу. 

За численними сучасними даними, родючість ґрунту, в значній мірі, пов’язана 

не із загальним, а, саме, з лабільним (рухомим) гумусом. Проте його визначення 

носить поодинокий характер і не може бути використаний в масовому порядку. 

Для дегумуфікованих («виораних») ґрунтів автори пропонують із певною 

часткою умовності ввести коефіцієнт 0,9; для відносно більш гумусованих 

ґрунтів – коефіцієнт 1,05. По-друге, не застосовується коефіцієнт, який враховує 

ущільнення ґрунту, так як ця величина є нестабільною протягом періоду 

вегетації рослин; крім того, ущільненими можуть бути і ґрунти орних угідь з 

найкращими умовами, прийнятими за 100 балів, тому ця величина не є 

інформативною. По-третє, не застосовується підсумковий агрохімічний 

показник у зв'язку з недостатністю даних; побічно агрохімія враховується на 

рівні інтенсифікації землеробства через врожайну ціну балу. При розрахунках 

ГАКІ вводяться поправки на суму температур та  коефіцієнт зволоження 

залежно від крутизни та експозиції схилу. 

В свою чергу автори не претендують на абсолютну точність визначення 

показника ГАКІ у зв’язку з тим, що матеріали, які покладено в основу його 
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визначення не є абсолютно точними. На практиці не існує (і не може існувати) 

прямого визначення «точності» розрахунку ґрунтово-агрокліматичних індексів. 

Закономірності поширення цього показника на землеробській території слідують 

закономірностям розподілу можливої продуктивності сільськогосподарських 

культур, що є головним критерієм ступеня точності будь-яких оцінок. Звідси 

можна зробити висновок, що ґрунтово-агрокліматичні показники за точністю не 

поступаються іншим численним показникам, що використовується у ґрунтознавстві. 

Величина ГАКІ може використовуватися у широкому територіальному 

діапазоні – від невеликого ґрунтового контуру (робоча ділянка, поле та ін.) до 

великої орної території, однак лише за умови наявності детальних 

картографічних та аналітичних (ґрунтово-агрокліматичних) матеріалів, а саме, 

польової та камеральної інформації.  

Всього автори виділяють п’ять рівнів. На першому рівні величина ГАКІ 

визначається для будь-якого ґрунтового контуру, елементарного ареалу 

агроландшафту (за В.І Кірюшиним [119]). Авторами розроблені орієнтовні 

співвідношення собівартості продукції на різних орних угіддях, зумовлені 

неоднаковими ґрунтово-кліматичними особливостями території, які можуть 

сягати до 5 разів. Для зручності сприйняття цих даних діапазон розділено на 15 

класів: різниця у шість класів відповідає подвійній різниці у собівартості. 

Різниця між сусідніми класами складає у середньому 12,2 %. Чисельні основи 

класів собівартості мають зв’язки з ґрунтовими таксономічними одиницями: з 

типами та підтипами ґрунтів. Для зручності оцінки собівартості продукції ріллі 

розділені на групи за переважанням зональних ґрунтів. Таким чином, 

собівартість культур (в класах) повинна обов’язково враховуватися з ґрунтово-

агрокліматичними індексами та балами поряд з балами бонітету для 

сільськогосподарських земель. 

ГЕІ розроблявся у ті роки, коли проводилися масові ґрунтові, агрохімічні 

та інші обстеження, і була можливість використовувати в алгоритмі додаткові 

дані. Для розробки алгоритмів кількісної оцінки орних земель Росії було 

використано реально порівнянну врожайність сільськогосподарських культур за 



68 

 

період 1971-1987 р.р., коли був досягнутий найбільш високий економічний 

рівень сільськогосподарського виробництва і ще не почалися значущі соціально-

економічні зміни, які відбулися в наступний період, а також швидке зменшення 

посівних площ. Для отримання порівнянної врожайності використано методику 

відносного вирівнювання економічних умов сільськогосподарського 

виробництва з урахуванням регіональних ґрунтово-кліматичних особливостей 

території [101].  

У більшості літературних джерел з бонітування ґрунтів бали бонітету 

відносяться, як правило, до зернових культур в цілому. У той же час великий 

інтерес представляє оцінка продуктивності ґрунтово-кліматичних умов окремо 

щодо інших провідних сільськогосподарських культур. Урахування 

особливостей біологічних вимог культурних рослин до умов навколишнього 

середовища раніше знайшли відображення у роботах А.І. Стебута [313], 

М.І. Вавілова [30], Д.І. Прянишнікова [284], Т.С. Мальцева [152], у даний час – 

А.А. Жученка [88], В.І. Кірюшина [119] та ін. Ґрунтово-агрокліматічний 

потенціал земель орної території для вирощування провідних 

сільськогосподарських культур відповідно до їх біологічних потенціалів 

оцінюється з використанням грунтово-агрокліматичного індексу [105]. 

В даний час для використання в роботах з кадастру, а також при 

проектуванні адаптивно-ландшафтних систем землеробства, виникла 

необхідність уточнити алгоритми взаємозв’язку ґрунтово-кліматичних 

показників та продуктивності раніше визначених культур, розширити перелік 

провідних сільськогосподарських культур, обчислити для них алгоритми, 

зокрема, роздільно для всіх основних зернових культур. Крім аналізування 

довідково-фондових даних врожайності досліджено вимоги 

сільськогосподарських культур до умов навколишнього середовища за 

літературними [31], довідковими та іншими матеріалами. При розробці 

алгоритму використані агрокліматичні матеріали, головним чином, відносно 

впливу тепло − та вологозабезпеченості на ріст і розвиток рослин, а також 

відомості про континентальність клімату [113, 114, 126, 267, 337]. Ґрунтово-
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агроекологічні умови вирощування сільськогосподарських культур являють 

собою поєднання ряду факторів, а саме, складу і властивостей ґрунтів, 

геоморфологічних та кліматичних особливостей.  

Аналіз літературних даних щодо існуючих методик ґрунтово-екологічної 

оцінки дозволяє зробити висновок, що існує нагальна потреба у розробці 

удосконалених методик, які б могли оцінювати не тільки продуктивну, але й 

екологічну функцію ґрунтів, яка забезпечує умови та особливості 

життєдіяльності рослин, 

 

1.3 Існуючі підходи до визначення цінності сільськогосподарських 

земель 

 

У контексті нашої роботи під поняттям цінності, ми маємо на увазі 

поняття «оцінка», яке у філософському розумінні пов’язано з поняттям 

відносної цінності. Об’єктивною стороною цінності виступають реальні 

властивості об’єктів або предметів. В основу оцінки повинні бути покладені, 

насамперед, саме природні властивості землі. Поняття «оцінка землі» − це 

встановлення її відносної цінності з урахуванням її природних властивостей та 

сучасного виробничого використання.  

У літературі зустрічаються різні поняття оцінки землі: загальна оцінка 

землі як засобу виробництва у сільському господарстві, оцінка землі з точки 

зору ефективності вирощування с.-г. культур, оцінка впливу якості землі на 

ефективність додаткових затрат. Таке різноманіття зумовлено універсальністю 

використання землі. 

Доцільно розібратися з термінами, що визначають поняття «якість земель» 

та «якість ґрунтів». Ґрунтовні пояснення з цього приводу надано академіком 

С.Ю. Булигіним у статті [28]. На сьогодні законодавчо визначеним в Україні є 

лише поняття «якість ґрунтів» за ДСТУ ISO 11074:2009 [83], що означає 

сукупність усіх існуючих позитивних та негативних властивостей, пов’язаних із 

використанням ґрунтів та їхніми функціями. В контексті сільськогосподарського 
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використання висока якість ґрунтів означає, перш за все, забезпечення 

отримання високих та якісних врожаїв сільськогосподарських культур.  

Під якістю землі найчастіше розуміють характеристику земельних ділянок 

з метою встановлення їхньої придатності для використання у різних сферах 

життя суспільства. Через багатоманітність функцій землі її якість оцінюють за 

різними критеріями. У зв’язку з цим замість поняття «якість земель» існує 

поняття «якість земельної ділянки», яка згідно з ДСТУ 4362:2004 [79] 

розглядається як «узагальнена характеристика конкретної земельної ділянки зі 

встановленими межами з визначеними категоріями якості ґрунтів». 

У монографії С.Ю. Булигіна та ін. [303] надано детальну характеристику 

сучасних підходів до оцінки земель в Україні, в тому числі еколого-економічної 

та екологічної оцінок. Авторами приділено увагу формуванню методологічних 

засад оцінки та прогнозу якості земель за допомогою геоінформаційного аналізу 

їхнього агроландшафтного потенціалу.  

Теоретичні основи державного земельного кадастру, частиною якого є 

якісна оцінка земель, викладено у роботі М.Г. Ступеня та ін.[323]. 

Необхідність визначення грошової оцінки земель є, в першу чергу, 

введенням приватної власності на землю [61]. Слід зауважити, що оцінка землі 

за виробничими показниками є найпростішою, в її основу покладено фактичні 

дані про господарське використання землі, тобто, фактична продуктивність (у 

балах). Метод оцінки за фактичною врожайністю був підтверджений критиці ще 

В.В. Докучаєвим, який вважав, що така оцінка не може вважатися закінченою і 

не може дати достовірних результатів [72]. Неправомірність оцінки землі за 

врожайністю відмічав П.А. Костичєв [132], так як в цьому випадку оцінюється 

не земля, а продукція землі при структурі її використання, яка не завжди 

пов’язана з природними властивостями. 

Існує напрямок, який враховує сумісний вплив на продуктивність землі 

природних та економічних факторів, виявляє міру впливу кожного з факторів на 

продуктивність землі. Останнім часом при оцінці землі застосовують 

математичні методи (принципи оптимальності, методи економіко-
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математичного моделювання, системного аналізу тощо), але їх використання є 

обмеженим у зв’язку з відсутністю необхідної вихідної інформації. 

Серед економістів відносно диференційної ренти та економічної оцінки 

землі існує дві точки зору. Згідно першої, економічна оцінка землі повинна 

базуватися на основі диференційної ренти, другої – що спочатку треба провести 

оцінку землі, а потім, визначити розміри диференційної ренти. В основі 

диференційної ренти I лежить природна родючість ґрунтів, диференційної ренти 

II – штучна родючість, яку створено руками людини шляхом додаткового 

вкладення праці та засобів у ті чи інші земельні ділянки.  

Найважливішою проблемою сучасності є зберігання продуктивних 

ґрунтів, забезпечення їхнього ефективного використання. Для 

сільськогосподарського виробництва дуже важливим є врахування специфічних 

якостей земель, які визначають різні умови розвитку окремих 

сільськогосподарських культур та ефективність виробництва.  

Якість земель значно впливає на спеціалізацію, ефективність аграрного  

виробництва. У зв’язку з цим для вирішення організаційних та економічних 

проблем сільського господарства необхідно мати повноцінну та об’єктивну 

інформацію щодо якості ґрунтів та їх продуктивних можливостей. 

Господарювання на землях, які характеризуються різним якісним станом та у 

зв’язку з цим великі затрати праці на їх поліпшення, реалізація різного за 

величиною доходу придають оцінюванню у грошовому виразі важливе 

практичне значення. 

За думкою багатьох вчених, земля є основним незамінним та 

невідтворюваним засобом сільськогосподарського виробництва, тому вона 

повинна мати об’єктивну грошову оцінку. Величина грошової оцінки земель 

визначається рівнем їхньої економічної родючості та формуванням розміру 

доходу, який можна отримати з одиниці площі. 

Існують різні точки зору на методи та показники грошової оцінки. Перший 

метод відображується у капіталізації чистого доходу, який розраховується за 

формулою 1.4: 
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100
Р

Чд
Цз  ,                                                    (1.4) 

 

де Цз − грошова оцінка землі, грн;  

Чд − чистий дохід, грн;  

Р − відсоток капіталізації, %. 

Згідно другого методу замість чистого доходу використовують 

диференціальну ренту, при цьому формула 1.5 має вигляд: 

 

100
Р

Дф
Цз  ,                                                  (1.5) 

 

де Дф − диференціальна рента. 

На думку Н. Бекарєвича та А. Сагайдачного [18] земля у соціалістичному 

суспільстві не продавалася, а грошова оцінка земель проводиться з метою 

раціонального господарювання та використання природних ресурсів. Однак, 

оцінка сільськогосподарських угідь за чистим доходом землі не викриває, 

певним чином, різницю різних земель за їхнім якісним станом.  

Грошова оцінка земель є економічним механізмом земельних відносин, 

приватизації земельних ділянок, земельно-іпотечного кредитування, 

оподаткування та становлення ринку землі. Отже, актуальність її останнім часом 

зростає, а сфери застосування розширюються. У статті 201 Земельного Кодексу 

України [91] визначено, що грошова оцінка є складовою державного земельного 

кадастру. Земельним кодексом встановлено два різновиди грошової оцінки 

земель в Україні: експертна та нормативна. Експертна грошова оцінка 

використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних 

ділянок. Її основним призначенням є безпосередня підтримка ринку землі, яка 

полягає у встановленні оцінної вартості земельних ділянок при здійсненні 

різного роду трансакцій з земельними ділянками (купівля-продаж, оренда, 

дарування, наслідування, міна тощо). Нормативна грошова оцінка різних 
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категорій земель використовується, в основному, для цілей оподаткування: 

визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель тощо. Багаторічний досвід її застосування 

свідчить, що покладені в основу нормативної грошової оцінки методичні 

підходи відповідають сучасним уявленням про вартість землі, створюють 

належні умови для ефективного і об’єктивного оподаткування ділянок. Однак ця 

методика не повною мірою відповідає темпам реформування земельних відносин 

(особливо в аграрному секторі економіки) і потребує подальшого удосконалення. 

Питання методичних засад грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення в Україні висвітлені у працях широкого 

кола науковців [103, 128, 153, 215, 342]. Основними нормативними 

документами, які регулюють правовідносини у сфері нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення є наступні: Земельний 

кодекс України [91], Податковий кодекс України [268], Закон України «Про 

оцінку земель» [278], «Про оренду землі» [277] та «Плату за землю» [279], 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Методику нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» [270], 

Наказ Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України, 

УААН «Про Порядок нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів» [280] та ін. 

В основу розрахунку нормативної грошової оцінки земель згідно з п.5 

Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та населених пунктів [270] покладено рентний дохід, який 

утворюється при виробництві зернових культур і визначається за даними 

економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році. Згідно документу «Порядок 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 

населених пунктів» [280] (п.2.1.1), розрахунок диференціального рентного 

доходу з орних земель здійснюється за економічною оцінкою виробництва 

зернових культур (у центнерах зерна) за формулою 1.8: 
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Ц

КнрЗ-З-ЦУ
Рдн


 ,                                                 (1.8) 

де Рдн – диференціальний рентний дохід орних земель, ц/га;  

У – урожайність зернових, ц/га;  

Ц – ціна реалізації центнера зерна, грн;  

З – виробничі затрати, грн./га;  

Кнр – коефіцієнт норми рентабельності.  

За умов використання «гірших» земель, загальний рентний дохід (Рздн) 

розраховується шляхом додавання до диференціального рентного доходу 

абсолютного рентного доходу (Ран).  

Зміни до методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів було внесено у 2011 

році [275]. У 2016 році Постановою Кабінету Міністрів України затверджено 

оновлену Методику нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення, згідно положень якої нормативна грошова 

оцінка визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу 

на землях природно-сільськогосподарських районів згідно з додатком та 

показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової 

оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів 

(для сільськогосподарських угідь).  

Однією з вирішальних складових ефективного використання земельних 

ресурсів України в умовах перехідної економіки є методично коректне 

визначення вартості землі, яке забезпечить встановлення обґрунтованих розмірів 

різного роду платежів за землю та величини земельного податку. Цим вимогам 

відповідає ринкова вартість землі.  

На цей час в Україні не розроблено єдиних методичних основ для 

розрахунку об’єктивно обґрунтованої ринкової цінності землі: існуючі 

вітчизняні методи оцінки землі були розроблені без врахування їхнього 

застосування в умовах сучасної ринкової економіки, в свою чергу відомі 

зарубіжні методи не орієнтовані на український ринок землі. В Україні ще не 

накопичено достовірної інформаційної бази про операції з земельними 

ділянками. 
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Історично склалося так, що під земельною ділянкою розуміється частина 

земної поверхні з установленими межами. Згідно зі ст.14 Конституції України 

[127], земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою 

охороною держави. Право власності на землю гарантується. В умовах розвитку 

ринкових відносин земля все більше розглядається як об’єкт власності, об’єкт 

нерухомого майна і тому основний принцип оцінки землі спрямований на 

розвиток кадастрової вартості землі для подальших розрахунків земельного 

податку, орендної плати і державного мита, пов’язаного з обігом земель.  

Існує різниця між ринковою та споживчою вартістю. Перша являє собою 

найбільш вірогідну ціна продажу земельної ділянки на відкритому ринку в 

умовах конкуренції, тоді як друга – розрахункова величина, тобто, грошова 

сума, за яку об’єкт земельної власності продається добровільним продавцем 

добровільному покупцю на дату оцінки в у результаті комерційної угоди після 

адекватного маркетингу. Споживча вартість відображає вартість земельної 

ділянки, призначеної для конкретного використання. 

Із закріпленням приватної власності, земля неминуче повинна придбати 

вартість і стати об'єктом купівлі-продажу. Власне кажучи, ціну земля придбала 

ще при соціалізмі, тому що впровадження господарського розрахунку й товарно-

грошових відносин, удосконалювання економічних підходів вимагало грошової 

оцінки. Основний підхід – встановлення ціни землі через дохід, тобто, ціна 

землі, як і раніше, пропорційна земельній ренті (тобто, доходу) і обернено 

пропорційна відсотку банківської ставки. Однак, при збільшенні доходу й 

зменшенні банківського відсотку збільшується ціна землі. Однак це діє в країнах 

з розвиненою ринковою економікою й ефективним сільськогосподарським 

виробництвом. В Україні все навпаки: внаслідок нестабільної аграрної політики 

більшість сільськогосподарських підприємств малоприбуткові, а банки, прагнучі 

зменшити ризик від кредитування села, збільшують процентну ставку. Тому ціна 

на землю не може бути високою. Саме це й викликає необхідність опрацювання 

інших механізмів ціноутворення на земельні ділянки в нашій країні.  
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Зі встановленням самостійності України як держави розпочалося 

реформування земельних відносин. Варто відмітити, що формування ринку 

земель сільськогосподарського призначення є одним з найбільш дискусійних і 

заполітизованих питань аграрної політики в Україні. Ключовим моментом 

запровадження цивілізованого ринку землі є удосконалення земельних відносин, 

для успішного функціонування якого необхідне чітке законодавче визначення 

права власності на земельні ділянки, умови їх оренди та регулювання земельних 

угод, але наявних сьогодні Законів та правил недостатньо.  

Земельне питання в Україні є надто актуальним. Воно викликає значну 

кількість наукових і політичних дискусій різного масштабу. Земля – національне 

багатство, яке було і завжди буде особливим об’єктом суспільних відносин. У 

зарубіжних країнах до такого багатства як земля, ставляться з великою 

обережністю, дбайливо оберігаючи її, намагаючись максимально 

використовувати в інтересах суспільства. В сучасних умовах господарювання 

земельні відносини потребують нового більш ефективного розвитку, що 

забезпечить ефективність використання земельного потенціалу країни.  

З прийняттям Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. [91] у 

розвиток його положень прийнято понад 70 законів та низку підзаконних та 

відомчих нормативно-правових актів, які регулюють земельні відносини в сфері 

використання та охорони земель та є базовими для формування ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Однак, процес формування нормативної 

бази з цього вкрай важливого питання продовжується й зараз. Запровадження 

ринку землі вимагає подальшого нормативного регулювання та вдосконалення, 

наявності ефективної, справедливої та дійової правової системи, узагальнення 

позитивного зарубіжного досвіду з урахуванням українських національних 

інтересів і реалій. 

На наш погляд, висвітлення питань, пов’язаних з визначенням цінності 

орних ґрунтів є цілком логічним, так як кінцевою метою бонітування та якісної 

оцінки земель є встановлення об’єктивної цінності та вартості окремої земельної 

ділянки, що є вкрай актуальним у сучасних запроваджених ринкових умовах 
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розвитку аграрно-промислового комплексу України. Слід зауважити, що 

проведені нами дослідження присвячені визначенню цінності орних ґрунтів на 

ґрунтово-екологічній основі, виключно за показниками ґрунту і не мають нічого 

спільного з визначенням грошової оцінки сільськогосподарських земель суто за 

економічними показниками, про що буде детально доведено у розділі 4 

представленої дисертаційної роботи.  

 

1.4 Досвід оцінки інвестиційної привабливості земель 

сільськогосподарського призначення 

 

Для успішного завершення земельної реформи в Україні необхідним є 

стабільне функціонування АПК, в тому числі покращення його фінансового 

стану для підприємств різних форм власності. Суттєвим важелем може бути 

залучення інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх, у розвиток аграрного 

сектору країни. Однак треба реально оцінювати сучасний рівень розвитку 

економіки країни в цілому та аграрного виробництва зокрема.  

Термін «інвестиційна привабливість» є суто економічним, воно отримано 

поширення в Україні нещодавно. На думку А.Г. Задорожнього та ін. [90], цей 

термін означає «узагальнену характеристику переваг або недоліків окремих 

об’єктів інвестування та напрямів з позиції окремих інвесторів».  

Питанню інвестиційної привабливості останнім часом приділяється багато 

уваги зі сторони вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. Теоретико-

методологічні засади та аналіз інвестиційної привабливості підприємств 

висвітлено у працях Дж. Бейлі, О.І. Бланка, Л. Гітмана, В.П. Савчука, 

В.Г. Федоренка та ін.  

В економічній літературі є різні методики оцінки інвестиційної 

привабливості регіонів, галузей і окремих об'єктів. Більш кращою для оцінки 

інвестиційної привабливості на регіональному рівні є методика «Оцінка 

інвестиційної привабливості соціально-економічного середовища» [151], 

перевагою якої є можливість всебічно оцінювати інвестиційний клімат, що 
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створює передумови для зниження рівня інвестиційних ризиків і їх 

попередження при розробці конкретних інвестиційних проектів на практиці. 

Питання, пов’язані з сучасним станом інвестування 

сільськогосподарського виробництва досліджено вітчизняними вченими 

П.Т. Саблуком [4], М.І. Кісілем [121, 122], О.І. Гуторовим [58] та ін. Окремі 

аспекти формування інвестиційної привабливості екологобезпечного 

землекористування висвітлено в працях Д.С. Добряка, Д.І. Бабміндри [70], 

А.М. Третяка та ін. [326], О.Г. Тараріки та ін. [40, 318-320]. У роботах 

О.В. Паленичак [244] на основі урахування міжнародного досвіду зроблено 

висновок про те, що інвестиційна привабливість екологобезпечного 

землекористування повинна формуватися за рахунок оптимізації внутрішніх і 

зовнішніх джерел інвестування, при цьому найважливіша роль у цьому процесі 

повинна належати державі, основною задачею якої є удосконалення системи 

державного управління у сфері використання і охорони земель; упровадження 

нормативів і стандартів згідно з міжнародними вимогами; розроблення й 

реалізації механізму стимулювання екологобезпечного землекористування; 

контролю за екологічною безпекою аграрного виробництва країни.  

У роботі Р.І. Беспалько та ін. [19] звернено увагу на пошук шляхів 

підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських земель, 

перелічено основні чинники, які створюють перепони на шляху залучення 

інвестицій у агропромисловий комплекс країни та запропоновано можливі 

шляхи їх подолання, зокрема, наголошено на необхідність збереження 

родючості ґрунтів.  

Аналіз наукових здобутків свідчить, що стосовно орних ґрунтів термін 

«інвестиційна привабливість» практично не використовується. Не дивлячись на 

те, що орні ґрунти України, більшість яких характеризується доволі високим 

рівнем родючості, є досить привабливим об’єктом для вкладення інвестицій, в 

країні відсутні методичні підходи до оцінювання їх агроінвестиційної 

привабливості. Саме тому це стало однією із задач представленої на захист 

дисертаційної роботи. 
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Висновки до розділу 1  

 

На основі критичного аналізу існуючих методичних підходів встановлено, 

що бонітування здійснюється для вирішення подвійної мети − класифікувати 

ґрунти за придатністю до використання та оцінити рівень їхньої родючості. 

Методи дослідження для досягнення цієї мети є дуже різноманітними 

Домінують підходи, коли для бонітування залучають багато показників ґрунту, 

клімату, рельєфу та ін. Через те, що показників багато, їх розділяють на основні 

та модифікаційні (додаткові). Найчастіше одиницею оцінки виступають 

агрогрупи ґрунтів. Основна оцінка іноді проводиться на підставі всього 

декількох показників, додаткові − за допомогою поправних коефіцієнтів, 

обґрунтування яких є дуже недостатнім або відсутнє взагалі. Як правило, 

найвищі бали (використовують замкнуті або незамкнуті шкали) одержують 

ґрунти із кращими показниками. Дані врожайності найчастіше використовують 

для верифікації оцінок за властивостями, іноді вони є основними, а в деяких 

методиках не використовуються взагалі. З аналізу існуючих методичних 

підходів не ясно, які категорії родючості треба оцінювати потенційну або 

фактичну (середньобагаторічну). Відповідно до цього немає ясності у відборі 

основних показників. Методи узагальнення даних і об'єднання оцінок 

найчастіше є дуже спрощеними, відсутня перевірка у виробничих умовах.  

На підставі аналізування нормативно-правової бази зроблено висновок про 

недосконалість існуючих підходів до визначення цінності 

сільськогосподарських земель у зв’язку з тим, що бонітети, які використовують 

при проведенні розрахунків є застарілими (кориговані у найкращому випадку за 

чинної методики 1992-1993 рр.) і не відображають сучасний рівень якісного 

стану ґрунтів. Відсутні в країні також методи, які б дозволити визначити 

фундаментальну (базову) цінність орних ґрунтів на ґрунтово-екологічній основі, 

яка  спромозі оцінити як потенційні можливості ґрунту для виробництва 

продукції, так і екологічне значення незалежно від соціально-економічних умов 

розвитку країни та використовуватися для вирішення довгострокових цілей 
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планування, прогнозування раціонального використання та захисту земельних 

ресурсів. Таким чином, не дивлячись на існування багатьох методичних підходів 

до визначення бонітетної, якісної та вартісної оцінок ґрунтів, які в свою чергу 

мають певні переваги та недоліки, розробка удосконалених методичних 

підходів, здатних об’єктивно оцінити якість земельної ділянки з урахуванням 

генетичних та антропогенно набутих особливостей ґрунтів, кліматичних умов 

території та технологічних показників не втрачає свої актуальності в умовах 

трансформації земельних відносин. 

Аналіз наукових здобутків щодо формування інвестиційної привабливості 

екологобезпечного землекористування актуалізує необхідність розробки 

підходів до визначення агроінвестиційної привабливості орних ґрунтів України 

для вдосконалення механізму фінансування агропромислового комплексу країни 

у сучасних складних економічних умовах, коли земельні відносини потребують 

нового більш ефективного розвитку для успішного впровадження та 

функціонування ринку землі в Україні. Результати досліджень за цим розділом 

опубліковані у наукових працях [66, 173, 186, 266]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Об’єкти досліджень 

 

Дисертаційна робота виконувалася в лабораторії геоекофізики ґрунтів 

Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського» впродовж 2001-2018 рр.  

Роботи з бонітування, визначення цінності та інвестиційної 

привабливості орних ґрунтів проведено на 40 типах орних ґрунтів України, 

узагальнення зроблено згідно з легендою до карти ґрунтів України масштабу 

1:1500000 (рис. 2.1) та на табл. 2.1. Згідно даних Держгеокадастру України 

площа сільськогосподарських земель складає 42726,4 тис. га, з них рілля – 

32541,3 тис. га [51]. 

 

 

Рис. 2.1 Карта ґрунтів України масштабу 1:1500000 
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Таблиця 2.1 

Перелік основних типів ґрунтів України 

Код ґрунту 

на карті  
Назви груп ґрунтів 

1 2 

 

Дерново–слабопідзолисті піщані та глинисто–піщані 

 

Дерново–середньопідзолисті супіщані 

 

Дерново–слабопідзолисті піщані та глинисто–піщані оглеєні 

 

Дерново–середньопідзолисті супіщані оглеєні 

 

Дерново–середньо та сильно–підзолисті поверхнево оглеєні (Передкарпаття) 

 

Ясно-сірі опідзолені та сірі опідзолені ґрунти (згідно існуючої класифікації - 

сірі лісові грунти) 

 

Темно–сірі опідзолені 

 

Чорноземи опідзолені 

 

Темно–сірі реградовані 

 

Чорноземи реградовані 

 

Чорноземи типові малогумусні та слабогумусовані 

 

Чорноземи типові середньогумусні 

 

Чорноземи звичайні мало– та середньо гумусні глибокі та ті самі міцелярно–

карбонатні 

 

Чорноземи звичайні середньогумусні 

 

Чорноземи звичайні малогумусні та ті самі міцелярно–карбонатні 

 

Чорноземи звичайні мало гумусні неглибокі та ті самі міцелярно–карбонатні 

 

Чорноземи південні малогумусні та слабогумусовані та ті самі міцелярно–

карбонатні 

 

Чорноземи переважно солонцюваті на важких глинах 

 

Чорноземи та дернові ґрунти щебенюваті на елювії щільних безкарбонатних 

порід  (пісковиків та сланців) 

 

Чорноземи та дернові карбонатні ґрунти щебенюваті на елювії карбонатних 

порід (мергелю, крейди, вапняку) 

 

Чорноземи типові залишково солонцюваті 

 

Чорноземи південні залишково солонцюваті 

 

Лучно–чорноземні 

 

Лучно–чорноземні поверхнево солонцюваті 

 Лучно–чорноземні глибоко солонцюваті 
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Продовж. табл. 2.1 

1 2 

 

Темно–каштанові залишково солонцюваті 

 

Темно–каштанові солонцюваті 

 

Каштанові солонцюваті 

 

Лучні 

 

Лучні солонцюваті 

 

Лучно–болотні та болотні 

 

Торфово–болотні ґрунти та торфовища низинні 

 

Солонці переважно солончакуваті 

 

Лучно–чорноземні та дернові осолоділі глейові грунти та солоді 

 

Дернові переважно оглеєні піщані, глинисто–піщані та супіщані грунти в 

комплекс із слабогумусованими пісками 

 

Дернові піщані та глинисто–піщані переважно неоглеєні грунти в комплексі із 

слабогумусованими пісками та чорноземними піщаними грунтами, місцями з 

кучугур ним рельєфом 

 

Дернові опідзолені суглинкові ґрунти та оглеєні їх види 

 

Буроземно–підзолисті ґрунти та поверхневооглеєні їх види 

 

Бурі гірсько–лісові щебенюваті та дерново–буроземні ґрунти в комплексі із 

оглеєними їх видами 

 

Дерново–буроземні та гірсько–лучні ґрунти 

 

Коричневі гірські щебенюваті ґрунти 

 

Розробка наукових основ просторово-диференційованої системи 

управління якістю грунтів здійснена під час експериментальних досліджень на 

територіальних об’єктах, що розташовані у різних природно-кліматичних зонах 

країни. Наведемо їхню детальну характеристику.  

Об’єкти зони Полісся. У цій зоні було використано три об'єкти: у 

Волинській області − с. Романів та с. Колки, у Чернігівській області − 

с. Ведильці.  

С. Романів. Польові дослідження проведено протягом вегетаційного 

періоду озимої пшениці у 2005-2006 рр. Дослідження супроводжувалися 

топозйомкою через 0,5 (1,0) м. Аналітичні дослідження та обробка даних за 

допомогою геостатистичного методу проводили у 2006-2009 рр. На полі було 
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позначено реперами 12 поперечних і 4 поздовжних маршрутів. У місцях 

перетину маршрутів було закладено елементарні ділянки для проведення 

польових досліджень, обліку врожаю озимої пшениці та відбору ґрунтових і 

рослинних зразків для лабораторних аналітичних робіт. Усі точки були 

геопозіціоніровані за допомогою GPS «Garmin 6». Кількість елементарних 

ділянок – 35, площа кожної з них – близько 2 га (рис. 2.2). 

 

1-25 - по периметру реперні точки прив'язки схеми поля

1-35 - №№ елементарних ділянок

 

Рис. 2.2 Розміщення точок дослідження (елементарних ділянок) та 

топографічні параметри поля об’єкту «Романів» Волинської області 

 

Ґрунтовий покрив – комплекс чорноземів опідзолених, темно-та- ясно-

сірих, дерново-підзолистих, лучно-болотних різного ступеню оглеєння та 

заболочених ґрунтів, що залягають на моренних водо-льодовикових відкладах 

(рис. 2.3). Грансклад – легкосуглинковий, уміст елементарних часточок фізичної 

глини – від 9,9 до 12,7 %. Рельєф поля – вирівняний з незначним градієнтом 

висот. Розмір поля зерно-кормової сівозміни – 63 га, посівами зайнято тільки 

незаболочену частину. Технологія обробітку озимої пшениці є звичайною 

(зональною) для Полісся, основний обробіток – переважно оранка на глибину 

20-25 см. Норми внесення мінеральних (в основному азотних) і органічних 

добрив останніми роками були мінімальними, технологія обробітку культур в 

окремих частинах поля, незважаючи на його строкатість, не диференційовані. 
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Аналіз структури ґрунтового покриву деяких полів у Волинській області 

переконав нас у тому, що землевпорядники у гонитві за економічно вигідними 

розмірами полів об’єднували в них несумісні ґрунти. Такі строкаті у ґрунтовому 

відношенні поля залишаються й дотепер об’єктами господарської діяльності.  

48 - Лучно-болотний не осушений

27- Дерново-підзолистий глейовий

20 - Ясно-сірий і сірий опідзолений

33 - Темно-сірий опідзолений глейовий

37 - Чорнозем опідзолений

44 - Чорноземно-лучний

56 - Лучний шаруватий

40 - Темно-сірий опідзолений не оглеєний  

Рис. 2.3 Ґрунтовий покрив дослідженого поля об’єкту «Романів» 

Волинської області 

С. Колки. Ґрунтовий покрив – комплекс дерново-підзолистих глеюватих, 

дернових глейових і лучно-болотних ґрунтів (рис. 2.4).  

 

 

Рис. 2.4 Ґрунтовий покрив об’єкту «Колки» Волинської області 
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Рельєф – вирівняний. Грансклад − глинисто-піщаний. Розмір поля  − 11 га. 

Поле осушено відкритою мережею каналів, які, на жаль, частково не 

функціонують. Під час проведення польових досліджень вирощували озиму 

пшеницю, технології обробітку ґрунтів та внесення добрив в полі не 

диференціювали, вони були звичайними для Полісся. Розмір елементарної 

попередньо геопозіціонірованої ділянки (всього їх було 27) − 0,25 га. Схему 

розміщення елементарних ділянок наведено на рис. 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.5 Розміщення елементарних ділянок на об’єкті «Колки» Волинської 

області 

С. Ведильці. У ґрунтовому покриві домінують дерново-середньо-

підзолисті супіщані ґрунти на моренних водо-льодовикових відкладах (рис. 2.6). 

Рельєф поля − вирівняний. Площа поля становить 105 га. Загальна кількість 

елементарних ділянок – 1170, площа однієї елементарної ділянки − 0,09 га. На 

рис. 2.7 показано приблизно кожну 20-ту елементарну ділянку. Агрохімічні 

дослідження провели у 2001 р., повторні дослідження проведено у 2005 р. на 

кожній з 1170 елементарних ділянок. У 2008 р. на кожній 10-й ділянці провели 

дослідження агрофізичних властивостей ґрунтів. Частину поля не обробляли і 
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підтримували у залуженому стані. На дослідженому полі застосовувалися 

стандартні зональні технології: переважно оранка і невеликі дози азотних 

добрив (у межах 25-35 кг/га). 

 

Рис. 2.6 Ґрунтовий покрив об’єкту «Ведільці» Чернігівської області 

 

 

Рис. 2.7 Розміщення елементарних ділянок на об’єкті «Ведільці» Чернігівської 

області 

Об’єкти зони Лісостепу. У цій зоні дослідження проводили на двох полях 

Харківської області: с.м.т. Коротич (2006-2008 рр.) та с. Комунар (2007-2008 рр.).  

Смт. Коротич. У ґрунтовому покриві поля домінує темно-сірий 

опідзолений важкосуглинковий ґрунт на лесоподібному суглинку. Рельєф – 

вирівняний, загальна площа поля становить 31,15 га, площа елементарної 

ділянки – 5 м х 5 м, кількість ділянок – 35 (рис. 2.8-2.9).  

Дослідження за розширеною програмою були проведені у 2006 р., 

наступними роками (2007-2008 рр.) – за скороченою програмою з метою 
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підтвердження у післядії виявлених раніше на полі меж контурів з 

однотиповими параметрами родючості.  

 

Рис. 2.8 Схема розміщення елементарних ділянок на об’єкті «Коротич» 

Харківської області 

 

Рис. 2.9 Ґрунтовий покрив об’єкту «Коротич» Харківської області 

 

Вирощувані культури: 2006 р. – ячмінь, 2007 р. – озима пшениця, 2008 р. – 

соняшник. Основний обробіток ґрунту був диференційованим залежно від 

вирощуваної культури, але недиференційованим − у просторі поля. Застосовува-

лися лише невеликі дози азоту при посіві та підживленні озимої пшениці. 

С. Комунар. У ґрунтовому покриві переважає чорнозем типовий 

(терасовий, вилужений) малогумусний важкосуглинковий на лесовій породі 
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(рис. 2.10). Рельєф поля вирівняний, загальна площа – 30 га, кількість 

елементарних ділянок – 26, площа однієї елементарної ділянки 5 м х 5 м. 

Відстань між центрами елементарних ділянок становить 100 м (рис. 2.11). 

Основні польові та камеральні роботи виконували впродовж 2007 р., у 2008 р. 

врахували урожай і провели лише деякі дослідження властивостей ґрунтів за 

скороченою програмою. Вирощувані культури – ячмінь (2007 р.) та озима 

пшениця (2008 р.). Основний обробіток був переважно диференційованим у часі 

з домінуванням поверхневих способів. У просторі поля глибина і спосіб 

розпушування не були диференційованими. Застосування добрив в останні роки 

було мінімальним, за винятком азоту при посіві та підживленні. 

 

Рис. 2.10 Ґрунтовий покрив об’єкту «Комунар» Харківської області 

 

Рис. 2.11 Схема розміщення елементарних ділянок на об’єкті «Комунар» 

Харківської області (заштриховано підтоплену частину поля, яку виведено з ріллі) 
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Об’єкт зони Степу. У зоні Степу дослідження були проведені одному полі 

Донецької дослідної станції ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» (с. Суха 

Балка Донецької області). Ґрунтовий покрив поля представлено чорноземом 

звичайним важкосуглинковим на лесі (рис. 2.12). Рельєф поля є досить 

вирівняним. Загальна площа поля – 105 га, мережу елементарних ділянок 

(5м х 5м) з відстанню між їхніми центрами 100 м було закладено на частини 

поля площею 50 га. Кількість ділянок − 51. Польові та камеральні дослідження 

проводили впродовж 2008 р. Вирощували озиму пшеницю за звичайною для 

Степу мінімальною технологією обробки з застосуванням невеликих доз азотних 

добрив.  

 

Рис. 2.12 Ґрунтовий покрив об’єкту «Донецьк» (с. Суха Балка Донецької 

області) 

Таким чином, всього було досліджено шість полів, на трьох з яких 

проводили додаткові дослідження у післядії, на одному – в післядії двох років (з 

метою виявлення постійних і тимчасових меж робочих ділянок з різними 

параметрами родючості ґрунтів).  
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2.2 Методи досліджень 

 

Дослідження за темою дисертації проводилися у декілька етапів: 

підготовчий, польовий, лабораторно-аналітичний, камеральний, статистично-

математичний, в тому числі геостатистичний. 

Визначення балів бонітету. Підготовчий етап включав збір, обробку та 

аналіз вихідних даних, необхідних для проведення робіт з бонітування, 

визначення фундаментальної, поточної цінності оцінки та агроінвестиційної 

привабливості орних ґрунтів. 

Для збору інформації щодо природних властивостей ґрунтів використано: 

матеріали великомасштабного обстеження ґрунтів України (результати польових 

і лабораторних досліджень) та агрохімічної паспортизації [85], текстові, 

табличні матеріали і ґрунтові карти областей, районів, господарств  

(М:  1:1500000; 200000, 1:50000, 1:25 000, 1:10 000), карти глибин залягання і 

мінералізації підґрунтових вод (для меліорованих угідь), узагальнені матеріали 

лабораторії геоекофізики ґрунтів ННЦ ІГА щодо рівноважної щільності будови 

основних ґрунтів України. Джерелами інформації щодо кліматичних показників 

слугували дані метеопунктів та метеостанцій, які найближче розташовані до 

об’єктів оцінювання та середньобагаторічні кліматичні дані з літературних 

джерел [1-3, 10].  

Для визначення показників поля використовували плани внутрішньо-

господарського землекористування, результати технологічної паспортизації 

полів та топографічні карти з відображенням рельєфу місцевості. 

Джерелами додаткової інформації слугували матеріали спеціальних 

ґрунтово-меліоративних, екологічних, ґрунтово-ерозійних обстежень та 

землеоціночних робіт. 

Польовий етап проводився для визначення властивостей ґрунтів і 

включав: 

- натурне обстеження ґрунтового покриву об’єктів дослідження (області, 

району, господарства, конкретної земельної ділянки); 
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- відбір зразків ґрунту для визначення основних показників ґрунту в 

камеральних умовах згідно з ДСТУ 4287:2004 [77]; 

- визначення щільності будови згідно з ДСТУ ISO 11272:2001 [84];  

- визначення глибини кореневмісного шару ґрунту (прямим виміром). 

Лабораторно-аналітичний етап включав визначення показників, а саме: 

- гранулометричного складу ґрунту методом піпетки в модифікації 

Н.А. Качинського за ДСТУ 4730:2007 [81] – для визначення умісту фізичної глини; 

- органічної речовини за ДСТУ 4289:2004 [78] – для визначення вмісту 

гумусу;  

- рухомих сполук фосфору і калію за модифікованими методами Чирикова 

за ДСТУ 4115-2002 [76] та Мачигіна за ДСТУ 4114-2001 [75], а також методом 

Кірсанова в модифікації ННЦ ІГА за ДСТУ 4405:2005 [80];  

- рН за ДСТУ ISO 10390:2007 [82].  

На камеральному етапі проведено узагальнення експериментальних даних 

та розраховано бонітети ґрунтів, клімату та земельних ділянок, спрогнозовано їх 

зміни, визначено фундаментальну та поточну цінність орних ґрунтів на 

ґрунтово-екологічній основі, інтегральні оцінки інвестиційної привабливості 

орних земель. Опрацьовано вибірки з бази даних (БД) «Властивості ґрунтів 

України», яка вміщує інформацію щодо 2020 ґрунтових розрізів, розташованих у 

різних природно-кліматичних зонах України, та використано педотрансферні моделі 

для створення узагальнених картографічних матеріалів для території всієї країни.  

В ході досліджень проведено статистичний (середнє арифметичне, його 

похибку, коефіцієнт варіації (Кv), дисперсію, середнє квадратичне відхилення, 

асиметрію, ексцес та інші) та геостатистичний (поріг дисперсії, радіус кореляції, 

нагет-ефект, автокореляційна функція і достовірність її відхилення від нуля, 

спектральна щільність дисперсії та ін.) аналіз даних за допомогою програмного 

пакету Statistica та програми Surfer. Розрахунок загальних та часткових 

бонітетів, а також прогнозування їх змін здійснено у середовищі програми Excel. 

Для створення комплексу картографічних матеріалів використано програму Mapinfo 

та спеціальну інструкцію зі створення великомасштабних ґрунтових карт [239].  
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Прогнозування змін бонітетів. З обраних об'єктів досліджень, які 

відрізнялись за генетичними і морфологічними ознаками та місцем 

розташування, при прогнозуванні змін бонітетів проведено розрахунки 

загального та часткового бонітету основних ґрунтових типів на прикладі 

домінантних ґрунтів за провінціями країни: для зони Лісостепу Лівобережного, 

Правобережного та Західного – чорнозем типовий важкосуглинковий, для 

Полісся Західного – дерново-підзолистий супіщаний глеюватий ґрунт, для зони 

Полісся Лівобережного та Правобережного – темно-сірий опідзолений 

легкосуглинковий ґрунт, для зони Степу – чорнозем звичайний 

середньогумусний глинистий, для зони Передкарпаття та Закарпаття – дерновий 

оглеєний важкосуглинковий, для АР Крим – чорнозем південний глинистий 

[174]. Прогнозування бальної оцінки ґрунтів здійснено шляхом розрахунку 

сучасних і перспективних бонітетів ґрунтів в умовах розвитку процесів 

окультурення або деградації за методикою І.І. Карманова та ін. [109] та 

удосконаленою методикою [173, 264]. 

Фундаментальну (базову) цінність орних ґрунтів визначено на ґрунтово-

екологічній основі: шляхом визначення індексів цінності «рухомого» гумусу  

(1 етап), рухомих форм поживних елементів ґрунту (2 етап) та біологічного 

потенціалу продуктивних земель (3 етап). Для виконання розрахунків створено 

спеціальні вибірки із БД «Властивості ґрунтів України» (табл. 2.1). Результати 

розрахунків представлено та детально описано у розділі 4 даної дисертаційної 

роботи.  

1 етап – визначення індексів цінності «рухомого» гумусу. Численні 

літературні джерела підтверджують, що продуктивність ґрунтів збільшується 

пропорційно збільшенню вмісту загального гумусу [331]. Ефективна родючість 

ґрунту тісно пов’язана, передусім, з «рухомими» або лабільними формами 

гумусу. Встановлено, що перевищення загального вмісту гумусу у добре 

окультуреному дерново-підзолистому ґрунті в 1,8-2 рази, порівняно з орним 

ґрунтом, обумовлює у 4-5 разів більший вміст лабільних форм гумусу [242]. У 

сірих лісових ґрунтах підвищеного агрофону, порівняно зі звичайним 
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агрофоном, вміст «рухомих» гумінових кислот відносно загальної їх кількості є 

більшим на 25-30  %, «рухомих» фульвокислот – на 10-15 % [109]. Доведено, що з 

окультуренням ґрунтів і підвищенням рівня їхньої родючості у складі гумусу 

зростає частка «рухомих» гумусових речовин, які  тісніше корелюють із 

продуктивністю ґрунту та ступенем прояву його екологічних функцій порівняно з 

гумусом у цілому. Аналіз літературних джерел дозволяє констатувати, що частка 

«рухомого» гумусу у дерново-підзолистих ґрунтах складає у середньому 35 % 

відносно загального вмісту гумусу; у сірих лісових ґрунтах, опідзолених, 

вилугуваних чорноземах, чорноземах типових та звичайних – 10 %; у чорноземах 

південних та каштанових ґрунтах – 15 % [109]. Простежується обернений зв'язок 

між загальними запасами гумусу та часткою «рухомого» гумусу.  

Спочатку визначено запаси гумусу у гумусованих шарах ґрунту за 

формулою 2.1: 

100

ВгЩ1000П
Зг


 ,                                                  (2.1) 

 

де Зг – загальний запас гумусу у гумусованому шарі ґрунту, т/га; 

П – потужність гумусованого шару ґрунту, м (у вибірку включено всі 

генетичні горизонти з індексами H або h);  

Щ – середня об’ємна маса ґрунту у гумусованому шарі ґрунту, г/см3;  

Вг – середній вміст гумусу у гумусованому шарі ґрунту, %. 

Згідно з вищезгаданою методикою І.І. Карманова та ін. залежність між 

загальним запасом гумусу та найбільш «рухомою» (лабільною) його частиною у 

дерново-підзолистих та опідзолених ґрунтах, чорноземах типових та звичайних 

описує формула (2.2): 

0,03120,0312
Зг

550
0,1К  ,                                    (2.2) 

 

де К – усереднений відносний вміст у грунті «рухомого» гумусу по 

відношенню до загальної його кількості, розрахункова «константа» для даного 

запасу гумусу у ґрунті;  
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550 – середній запас гумусу у гумусованому шарі чорноземів типових, 

т/га; 

0,0312 – коефіцієнт пропорційності для вищеозначеного ряду ґрунтів. 

Для ряду ґрунтів від південних чорноземів до ясно-каштанових ґрунтів 

аналогічна формула (2.3) має вигляд: 

 

0,00690,0069
Зг

550
0,1К    ,                                 (2.3) 

 

де 0,0069 – коефіцієнт пропорційності для даних ґрунтів. 

У зв’язку з тим, що значна кількість гумусу (до 40-50 %) знаходиться в 

інертному стані, методикою пропонується оцінювати тільки «рухомі» форми 

гумусу, що дещо занижує цінність гумусу в цілому, однак робить її більш 

об’єктивною. 

У свою чергу існує залежність запасів «рухомого» гумусу від умов волого- 

та теплозабезпеченості [109]. Для врахування розбіжностей у 

теплозабезпеченості фактична сума температур вище 10ºС на конкретній 

території порівняно з усередненою «зональною» сумою температур. У табл. 2.2 

наведено дані щодо середньобагаторічних сум температур вище 10ºС за 

адміністративними областями України та природними зонами, які використано 

для розрахунку оцінюваного запасу «рухомого» гумусу. 

З урахуванням суми температур оцінюваний запас рухомого гумусу у 

ґрунтах розраховується за формулою 2.4: 

 

Тз

ТфКЗг
Мо


 ,                                                    (2.4) 

 

де Мо – запас «рухомого» гумусу у гумусованому шарі, т/га;  

Тф – фактична сума температур вище 10ºС на даній території, ºС;  

Тз – середня «зональна» сума температур вище 10ºС, ºС. 
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Таблиця 2.2 

Середньобагаторічні суми температур вище 10ºС [3] 

Зона Область 
Сума температур вище 10ºС, ºС 

за областями за зонами 

Полісся Волинська 2373 

2423 

Рівненська 2342 

Житомирська 2390 

Чернігівська 2439 

Сумська 2499 

Київська 2495 

Лісостеп Львівська 2162 

2419 

Тернопільська 2411 

Івано-Франківська 1812 

Чернівецька 2517 

Хмельницька 2416 

Вінницька 2538 

Черкаська 2538 

Київська 2495 

Сумська 2499 

Харківська 2598 

Полтавська 2625 

Степ Одеська 3159 

2850 

Кіровоградська 2660 

Дніпропетровська 2819 

Миколаївська 2999 

Запорізька 2873 

Донецька 2753 

Луганська 2684 

Степ сухий 

Одеська 3159 

3045 
Миколаївська 2999 

Херсонська 3148 

Запорізька 2873 

Карпати Закарпатська 2531 2531 

АР Крим Автономна Республіка Крим 3300 3300 
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Вартість одиниці гумусу визначається як вартість тієї кількості гною, яка є 

необхідною для утворення даної кількості гумусу. Вартість гною доцільно 

визначати за прибавками сільськогосподарської продукції, яку отримують від 

його внесення. 

Норматив вартості 1т гумусу, виходячи із вартості отриманого за рахунок 

внесення гною збільшення об’єму сільськогосподарської продукції, дорівнює 

для України приблизно 114 у.о. [164]. 

Визначення вартості запасів рухомого гумусу у гумусованому шарі ґрунту 

(Цг) у розрахунку на гектар здійснено за формулою 2.5. 

 

Цг= Мо·114.                                                     (2.5) 

 

2 етап – визначення індексів цінності рухомих форм поживних речовин. 

Для здійснення розрахунків було умовно прийнято, що 1 кг діючої речовини 

дорівнює вартості 5 кг зерна [246]. Виходячи із вартості 250-300 умовних 

одиниць (у.о) за 1 т зерна це становить 0,6 у.о. за 1 кг NPK. Для України ця 

величина складає приблизно 1,0 у.о. за 1 кг NPK. 

З трьох найголовніших елементів живлення сполуки азоту у ґрунті обласні 

філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів» визначають за різними методиками, що не 

дає змогу узагальнити ці дані. Сполуки фосфору та калію визначають різними 

методами (Кірсанова, Чирикова та Мачигіна). При цьому одному ступеню 

забезпечення цими елементами може відповідати різна їх кількість, яку 

отримано за різними методами визначення. При визначенні рухомого фосфору 

методи Кірсанова та Чирикова дають досить близькі результати (вміст рухомого 

фосфору за методом Чирикова у цілому дещо менше), тоді як метод Мачигіна – 

явно низькі результати. Для розрахунку запасів рухомого фосфору 

рекомендовано використовувати «середній» метод Чирикова. Під час 

визначення рухомих сполук калію найвищі результати дає метод Мачигіна, 

«середні» – метод Кірсанова. Цей «середній» метод рекомендують 

використовувати для розрахунків запасів рухомого калію. 
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Вміст рухомого фосфору та калію, визначених іншими методами, 

запропоновано перераховувати згідно з групами ґрунтів за вмістом цих елементів. 

Наприклад, до групи з низьким вмістом калію відносять ґрунти з його 

вмістом за методом Мачигіна 101–200 мг/кг ґрунту, а за методом Кірсанова – з 

вмістом 41–80 мг/кг ґрунту. Отже, для перерахунку за методом Кірсанова вміст 

рухомого калію за методом Мачигіна потрібно зменшити в 2,5 рази. У рухомих 

формах (за методом Чирикова) знаходиться 5–10 % валових запасів фосфору в 

ґрунті, у обмінних формах (за методом Кірсанова) знаходиться менше 0,5 % 

валових запасів калію в ґрунті. 

Визначення вмісту рухомого фосфору та калію у масовому масштабі 

проведено для орного шару ґрунтів або близького за потужністю верхнього 

шару ґрунтів кормових угідь. Тому визначення запасів цих елементів необхідно 

проводити для шару 0-25 см.  

Запаси у ґрунті «доступних» сполук фосфору і калію визначено за 

формулами 2.6 та 2.7: 

 

Рз = (Рп + 100 мг/кг)·0,001·М,     (2.6) 

Кз = (Ко + 100 мг/кг)·0,001·М,     (2.7) 

 

де Рз – запас «доступних» для рослин сполук фосфору, кг/га;  

Рп – вміст рухомих сполук фосфору за методом Чирикова, мг/кг ґрунту;  

Кз – запас «доступних» для рослин сполук калію, кг/га; 

Ко – вміст рухомих сполук калію за методом Кірсанова, мг/кг ґрунту;  

М – маса шару ґрунту 0–25 см, т/га. 

Узагальнити дані по Україні за вмістом азоту було неможливо через різні 

методи їхнього визначення. Для того, щоб в якійсь мірі врахувати ці запаси 

рекомендовано приймати їх пропорційним запасам фосфору і калію та 

розраховувати за формулою 2.8: 

2

КзПз
Nз


 ,                                                     (2.8) 

де Nз – розрахункові запаси доступного для рослин азоту, кг/га. 
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Для визначення загальної цінності доступних для рослин запасів NРК у 

ґрунті використано формулу 2.9: 

Цп = 0,6·(Nз + Рз + Кз),     (2.9) 

 

де Цп – вартість запасів доступних для рослин основних поживних 

речовин у ґрунтах у індексах цінності в розрахунку на гектар. 

 

Крім основних елементів (NРК) в ґрунтах є велика кількість інших макро- 

та мікроелементів, що впливають на ріст і розвиток рослин. Однак, за цим 

елементам відсутні дані для хоча б орієнтовного визначення їх вартості. 

За допомогою існуючої БД створено спеціальну вибірку про вміст 

доступних сполук елементів живлення в основних типах ґрунтів. Нестачу 

інформації було компенсовано за рахунок співпраці з фахівцями ДУ «Інститут 

охорони грунтів України». Результати розрахунків індексів цінності поживних 

елементів представлено та обговорено у підрозділі 4.2.2. 

3 етап – визначення цінності біологічного потенціалу. Для здійснення 

розрахунків необхідно врахувати кількість доступної ґрунтової вологи, яка 

використовується надземною та підземною частинами рослин на формування 

своєї маси (на створення продукції). Для розрахунків необхідними є такі дані: 

запаси ґрунтової вологи у кореневмісному шарі в метровому шарі на початок 

вегетації (у нашому прикладі стосовно ячменю); кількість (сума) атмосферних 

опадів, що випали протягом вегетації; запаси вологи, що залишилася в ґрунті 

перед збиранням культури (на кінець вегетації);  

Склавши перші дві цифри й віднявши третю, встановлюється кількість 

вологи (W), яку було витрачено на формування ячменю (джерело даних – 

обласні агрокліматичні довідники, БД та картографічні матеріали лабораторії 

геоекофізики ґрунтів). Слід зазначити, що частина цієї вологи не була 

використана, а просто випарилася, тому потрібно ввести виправлення на 

коефіцієнт ефективного використання вологи (Kеw) [300].  
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Далі, за рахунок вологи був сформований не тільки врожай зерна й 

надземної маси, але й коріння, що потрібно врахувати також: коефіцієнт, який 

встановлює співвідношення між основною (зерновою) продукцією, надземною 

масою та масою коренів (Коп). Значення цього коефіцієнту дорівнює 2; значення 

транспіраційного коефіцієнту (для ячменю – 534); термін капіталізації (Тк) –  

33 роки; середньорічна вартість продукції (за цінами 2012 року величина 1 т 

продукції дорівнює 250  у.о.). 

Таким чином, вартість повної біологічної продуктивності ґрунтів 

розраховано за формулою 2.10: 

Тк

25010КопKеW
Пбп




w
,                                 (2.10) 

де Пбп – вартість повної біологічної продуктивності, у.о./га;  

10 – коефіцієнт переводу мм вологи, т/га. 

Визначення інвестиційної привабливості орних ґрунтів для вирощування 

польових культур здійснено на основі проведення інтегрованої оцінки родючості 

ґрунтів, кліматичних та агровиробничих особливостей земель встановлено їхню 

порівняльну інвестиційну привабливість. Детально процедуру розрахунку 

викладено у розділі 5.  

Дослідження просторової неоднорідності ґрунтового покриву мали свої 

особливості. Основними методами досліджень були польовий, аналітичний та 

геостатистичний. На досліджених об’єктах закладено регулярні мережі ділянок з 

розрахунку приблизно 1 елементарна ділянка на 0,5-1,0 га. Розмір елементарної 

ділянки розрізнявся і змінювався від 5 м х 5 м до декількох гектарів, їх кількість 

змінювалася залежно від розмірів полів – від 27 до 51. Лише на об'єкті в 

Чернігівській області (с. Ведильці) кількість елементарних ділянок було 

спеціально збільшено для вивчення впливу параметрів регулярної мережі та 

напрямів маршрутів обстеження на варіабельність показників і точність 

агрохімічної паспортизації.  

В окремих полях Полісся та Лісостепу провели дослідження просторової 

неоднорідності в післядії − для визначення стійкості виявлених меж між 
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обстеженими ділянками у часі. Зразки ґрунту відібрано на тих же точках, за їх 

географічними координатами, встановленими за допомогою GPS «Garmin 6».  

Математичну (статистичну та геостатистичну) обробку здійснювали з 

використанням стандартних програм − Statistica, Surfer та MapInfo. Найбільш 

важливими представлялися оцінки варіабельності, дисперсії, розмаху коливань, 

гістограм (для визначення типу розподілу та заходи його відхилення від 

гаусового до нормального розподілу), варіограм (для визначення специфічних 

геостатистичних параметрів − напівдісперсіі, порогу дисперсії, нагет-ефекту і 

радіусу кореляції), 3-D-діаграми і особливо 2-D-діаграми (для встановлення 

контурів з різними параметрами родючості, визначення їх площ і техніко-

економічного обґрунтування точного землеробства), автокореляційної функції 

та її спектральної щільності дисперсії (для оцінки достовірності існування 

неоднорідності і характеристики її коливань).  

Кінцевою метою математичної обробки було виявлення розмірів та 

конфігурації робочих ділянок з метою впровадження елементів точного 

землеробства та використання технічних засобів. При достатньому забезпеченні 

радіонавігаційним обладнанням і сенсорними пристроями для сприйняття 

директив, робочі ділянки можуть бути найрізноманітнішої форми, а їх розмір 

наближатися до розміру ґрунтового індивідуума, при недостатньому − 

конфігурація робочих ділянок може мати спрощені форми, наближені до 

прямокутних, що дозволить використовувати існуючу техніку для точного 

внесення добрив і засобів захисту рослин.  

Про кількість точок випробування: встановлено, що залежно від 

параметрів регулярної мережі і кількості відібраних зразків ґрунту може 

змінюватися основна геостатистична оцінка − коефіцієнт просторової варіації 

(Кv) [293]. Відмічено нестійкість варіограми та всі її похідних – нагет-ефекту, 

порогу дисперсії і радіусу кореляції. За нашою думкою, найбільш важливою 

величиною є стійкість 2-D-діаграми, яка є основним інструментом у точному 

землеробстві для диференціації агрозаходів і встановлення конфігурацій 

агротехнологічних ділянок на полі. 



102 

 

Використовуючи ідею А.І. Мельника, який ще у 2001 році заклав 

регулярну мережу на об'єкті «Ведильці» з 1170 елементарних ділянок на площі 

поля в 105 га, ми отримали можливість здійснити різні вибірки від десяти до 

однієї точки на кожному гектарі. Для порівняння статистичних та 

геостатистичних оцінок вибірок були обрані слабо, помірно і сильно варіабельні 

показники – рН, уміст валового гумусу і рухомого фосфору в орному шарі 

(табл. 2.2). Ці оцінки виявилися майже подібними, що дозволило рекомендувати 

відбір однієї змішаної на 1 га, така густота регулярної сітки може слугувати 

попереднім нормативом, що цілком збігається з думкою В.В. Медведєва [156], 

яким рекомендовано відбирати одну змішану пробу на 0,5 га у зоні Полісся і 

одну змішану пробу на 1га в зонах Лісостепу і Степу. 

2-D-діаграми згаданих властивостей ґрунтів і розраховані площі контурів 

при кількості точок випробування 105, 210, 315, 585 і 1170 також виявилися 

досить близькими. Це означає, що конфігурації агротехнологічних ділянок 

відображують реальну просторову неоднорідність досліджених показників, 

навіть, за найменшої кількості точок випробування (рис. 2.13-2.15). 

 

 



 

 

Таблиця 2.2 

Статистичні і геостатистичні оцінки різних вибірок 

Показник 
Середнє 

значення 

Розмах 

коливань 

Коефіцієнт 

варіації 

Нагет-

эфект 

Поріг 

дисперсії 

Радіус 

кореляції, м 

Наявність 

достовірної 

автокореляції 

105 точок опробування 

рН 5,15 2,82 0,09 0,11 0,27 400 + 

Гумус,% 1,48 1,27 0,15 0,02 0,04 500 + 

P2O5, мг/100 г 20,3 127,4 0,59 80,11 100 350 + 

210 точок опробування 

рН 5,15 2,82 0,09 0,12 0,31 450 + 

Гумус,% 1,48 1,24 0,15 0,02 0,42 500 + 

P2O5, мг/100 г 19,3 69,9 0,43 40,2 60 450 + 

315 точок опробування 

рН 5,15 2,79 0,09 0,03 0,35 300-400 + 

Гумус,% 1,47 2,19 0,16 0,02 0,09 300-400 + 

P2O5, мг/100 г 17,3 70,4 0,43 6464 10000 300-400 + 

585 точок опробування 

рН 5,10 2,90 0,10 0,04 0,40 300-400 + 

Гумус,% 1,49 1,28 0,16 0,02 0,05 300-400 + 

P2O5, мг/100 г 19,2 118,7 0,49 7200 11000 300-400 + 

1170 точок опробування 

рН 5,15 3,02 0,10 0,05 0,40 400-500 + 

Гумус,% 1,48 1,98 0,16 0,04 0,07 300-400 + 

P2O5, мг/100 г 19,8 1219 0,51 6350 11000 500 + 
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pH, 105 
Площа 

% га 

<5,0 42,4 44,5 

5,0-5,6 36,0 37,8 

5,6-6,2 20,5 21,5 

>6,2 1,1 1,1 

 

pH, 210 
Площа 

% га 

<5,0 43.3 45.5 

5,0-5,6 32,0 33,6 

5,6-6,2 23,1 24,3 

>6,2 1,5 1,6 

 

рН, 315 
Площа 

% га 

<5,0 42,9 45,1 

5,0-5,6 35,6 37,3 

5,6-6,2 20,6 21,7 

>6,2 0,9 0,9 

  
 

рН, 585 
Площа 

% га 

<5,0 40,1 42,1 

5,0-5,6 31,5 33,0 

5,6-6,2 25,0 26,2 

>6,2 3,5 3,6 

 

рН, 1170 
Площа 

% га 

<5,0 44,0 46,2 

5,0-5,6 31,9 33,5 

5,6-6,2 22,6 23,8 

>6,2 1,5 1,5 
 

Рис. 2.13 2-D - діаграми рН та площі контурів на полі об’єкту «Ведільці» за різної кількості точок опробування 

(105, 210, 315, 585 та 1170) 1
0
4
 



 

 

   

 

Уміст гумусу, %, 

105 

Площа 

% га 

<1,2 3,5 3,7 

1,2-1,4 39,1 41,0 

1,4-1,6 36,8 38,7 

>1,6 20,6 21,6 

 

Уміст гумусу, %, 

210 

Площа 

% га 

<1,2 5,1 5,4 

1,2-1,4 35,0 36,8 

1,4-1,6 36,4 38,2 

>1,6 23,4 24,6 

 

Уміст гумусу, %, 

315 

Площа 

% га 

<1,3 24,2 25,4 

1,3-1,5 40,1 42,1 

1,5-1,7 22,7 23,9 

>1,7 13,0 13,7 

  
 

Уміст гумусу, %, 

585 

Площа 

% га 

<1,3 19,9 20,9 

1,3-1,5 41,8 43,9 

1,5-1,7 21,0 22,1 

>1,7 17,3 18,2 

 

Уміст гумусу, %, 

1170 

Площа 

% га 

<1,3 20,7 21,8 

1,3-1,5 41,5 43,6 

1,5-1,7 23,0 24,1 

>1,7 14,8 15,5 
 

Рис. 2.14 2-D - діаграми умісту валового гумусу та площі контурів на полі об’єкту «Ведільці» за різної кількості 

точок опробування (105, 210, 315, 585 та 1170) 1
0
5
 



 

 

   

 

Уміст P2О5, мг/100 г 

ґрунту, 105 

Площа 

% га 

<15 37,7 39,6 

15-25 40,3 42,3 

25-35 15,3 16,0 

>35 6,8 7,1 

 

Уміст P2О5, мг/100 г 

ґрунту, 210 

Площа 

% га 

<15 39,1 41,1 

15-25 39,0 41,0 

25-35 17,6 18,5 

>35 4,2 4,4 

 

Уміст P2О5, 

мг/100 г 

ґрунту, 315 

Площа 

% га 

<10 9,6 10,1 

10-20 50,3 52,8 

20-30 29,5 31,0 

>30 10,6 11,1 

  
 

Уміст P2О5, 

мг/100 г ґрунту,  

585 

Площа 

% га 

<10 8,2 8,6 

10-20 55,1 57,9 

20-30 24,9 26,1 

>30 11,8 12,4 

 

Уміст P2О5, 

мг/100 г ґрунту, 

1170 

Площа 

% га 

<10 9,3 9,8 

10-20 52,1 54,7 

20-30 25,2 26,4 

>30 13,4 14,1 
 

Рис. 2.15 2-D - діаграми умісту рухомого фосфору та площі контурів у полі об’єкту «Ведільці» за різної кількості 

точок опробування (105, 210, 315, 585 та 1170) 

1
0
6
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Висновки до розділу 2  

 

У розділі надано детальний опис етапів виконання робіт з бонітування 

ґрунтів, клімату та земельних ділянок, прогнозування змін бонітетів, визначення 

фундаментальної цінності орних ґрунтів на ґрунтово-екологічній основі та 

інтегральних оцінок інвестиційної привабливості. Для надання характеристики 

сучасного якісного стану орних ґрунтів опрацьовано вибірки з бази даних (БД) 

«Властивості ґрунтів України», яка вміщує інформацію щодо 2020 ґрунтових 

розрізів, розташованих у різних природно-кліматичних зонах України. 

Використано педотрансферні моделі для створення узагальнених 

картографічних матеріалів для території всієї країни.  

Надано детальну характеристику територіальних об’єктів досліджень при 

визначенні просторової неоднорідності орних ґрунтів. Досліджено вплив 

параметрів регулярної мережі та напрямів маршрутів обстеження на 

варіабельність показників і точність агрохімічної паспортизації. Описано 

основні аналітичні та математично-статистичні методи досліджень, які 

використовувались при виконанні дисертаційної роботи.  

Роботи, в яких викладено положення розділу 2 [173, 174, 209, 233, 262, 263]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА БОНІТУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ТА 

ЕКОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ҐРУНТІВ 

 

3.1 Удосконалена методика бонітування ґрунтів 

 

Визначення балів бонітету за удосконаленою методикою відрізняється 

залученням широкого комплексу чинників, що дозволяє об’єктивніше оцінити 

не тільки сам ґрунт, а й придатність всього комплексу природно-кліматичних 

умов та технологічних особливостей земельної ділянки (поля) до вирощування 

сільськогосподарських культур. Об’єктом оцінки виступає єдина система 

“ґрунт-клімат-поле”. Методика дозволяє отримати синтезовану і індивідуальну 

оцінки кожного елементу системи, а також передбачає залучення деяких 

чинників, в тому числі ґрунтово-фізичних, агрохімічних та технологічних 

параметрів поля, які раніше не використовувалися з означеною метою. 

Методика виключає використання модифікаційних (поправних) коефіцієнтів на 

етапі оцінки бонітету ґрунту, бонітету клімату і синтезованого бонітету земель і 

мінімізує використання поправних коефіцієнтів при визначенні бонітету 

конкретної земельної ділянки. На цьому останньому етапі враховується техноло-

гічний клас поля, а також рівень окультурення чи деградованості ґрунтів.  

Удосконалена методика бонітування ґрунтів базується на основі можливо 

більш широкого кола показників, які характеризують потенціальну і ефективну 

родючість ґрунту, а саме: гранулометричний склад і вміст гумусу, що формують 

структуру ґрунту, його будову і співвідношення пор різного розміру; глибина і 

щільність будови кореневмісного шару (об’єм ґрунту, доступний для коренів); 

рН (визначає реакцію і тим самим якість ґрунтового розчину), а також 

показники, що характеризують водно-тепловий і поживний режими у критичні 

періоди розвитку рослин.  

За такого широкого ряду показників мінімізується необхідність 

використання поправних коефіцієнтів, що підвищує точність бонітетів. На 
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додаток до ґрунту оцінюється й клімат, тобто, нерозривна система «ґрунт-клімат». 

Тим самим набагато реальнішими стають бонітети, тому що останні без враху-

вання зволоження і інших кліматичних особливостей місцевості не є об’єктивними [64]. 

Вплив властивостей ґрунтів на бонітет, і про те, як коригує цей вплив 

клімат, дає уявлення рис. 3.1: в умовах, коли параметри ґрунтів наближені до 

оптимальних, обидві криві зближуються і вплив клімату стає суттєво меншим, 

ніж тоді, коли параметри ґрунтів стають несприятливими. Різниця у бонітетах 

може досягати 5 і більше балів. Особливо помітною є позитивна роль клімату на 

легких, кислих і переущільнених ґрунтах. Ці залежності описуються досить 

складними  поліноміальними моделями високого порядку. 

Врахування технологічних особливостей земельних ділянок (полів) значно 

підвищує прикладну значущість бонітетів ґрунтів і клімату. Це положення було 

покладено в основу удосконаленої методики. Якщо скористатися наявними 

даними технологічної паспортизації і врахувати рівень окультурення та 

деградованості, можна отримати найбільш об’єктивний бонітет земельної 

ділянки, цілком придатний для визначенні орендної плати, земельного податку та ін. 

Аналіз наявного аналітичного матеріалу і досвід, викладений у нашій 

роботі [173], доводить, що у більшості областей країни розрахувати бонітети за 

збільшеної кількості критеріїв цілком реально. Виняток може стосуватися тільки 

значення щільності будови, але й у цьому випадку є чимало більш-менш 

надійних моделей [217], якими можна скористатися.  

За просторову одиницю бонітування в удосконаленій методиці обрано 

ґрунтовий вид, який дає можливість визначити бонітет у будь-якому форматі: 

для адміністративного поділу – країни, області, району, підприємства, поля 

сівозміни; для природно-сільськогосподарського районування - району, округу, 

провінції, зони; для ґрунтових агрогруп з урахуванням гранскладу ґрунтів. 

Означені формати дозволять одержати різнопланову картографо-аналітичну 

інформацію про якість земель для будь-якого адміністративного чи природного 

поділу і поширити прикладні аспекти використання матеріалів бонітування – в 

адміністративно-управлінській сфері, земельному реформуванні, для 

об’єктивізації ринкових відносин та моніторингу земель.  
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Умовні позначення: _______ бонітети ґрунтів 

   ------------ синтезовані бонітети земель (ґрунт + клімат) 
 

Рис. 3.1 Зміни бонітетів ґрунтів залежно від їх властивостей 

 

Розглянемо детальніше критерії бонітування. За критерії ґрунту 

використано: уміст гумусу, глибина гумусованої частини профілю, рН, уміст 

фізичної глини, уміст рухомих форм фосфору і калію, рівноважна щільність 

будови, глибина залягання глейового горизонту. 

За ґрунтово-кліматичні критерії використано: середні запаси доступної 

вологи у шарі 0-20 см на час сходів зернових культур, середні запаси доступної 
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вологи у шарі 0-100 см на час цвітіння і формування генеративних органів 

зернових культур та гідротермічний коефіцієнт. За технологічні параметри 

земельної ділянки використано клас поля, визначений за результатами 

технологічної паспортизації (за ухилом, експозицією, конфігурацією, 

строкатістю, кам’янистістю, наявністю перешкод тощо), а також за показниками 

деградованості або окультуреності ґрунтового покриву земельної ділянки. 

Технологічні параметри враховано у бонітеті земельної ділянки через поправні 

коефіцієнти – шляхом ділення бонітету, визначеного за показниками ґрунту і 

клімату, на відповідний коефіцієнт, якщо поле має клас нижче 1-го, ознаки 

засолення, осолонцювання, забруднення, або шляхом множення на коефіцієнт, 

якщо поле систематично зрошується, дренується або знаходиться в умовах 

протиерозійного захисту. Кількість поправних коефіцієнтів не повинна 

перевищувати 2-3, щоб бонітет ґрунту, визначений за основними критеріями 

ґрунту і клімату, не був суттєво змінений. 

Розрахунок балів загальних бонітетів здійснюється за комплексом 

ґрунтових, ґрунтово-кліматичних критеріїв та критеріїв поля за якими формують 

таблиці оптимальних критеріїв бонітування та проводять їхнє бальне 

оцінювання окремо за групами ґрунтових (табл. 3.1), ґрунтово-кліматичних 

(табл. 3.2) та показників поля (табл. 3.3), експертним шляхом (табл. 3.4) 

визначають значення вагових коефіцієнтів, за якими розраховують бал бонітету 

за окремими групами за формулою (3.1): 






 

n)+п(1,2,3к,г,

n)+п(1,2,3к,г,..n)п(1,2,3к,г,

Kв

KвБ
=п)к,Бз(г, ,                       (3.1) 

де Бз(г,к,п) – бал загального бонітету за окремими групами показників 

(г-ґрунту; к-клімату; п-поля);  

Б г,к,п – оціночні бали за ґрунтовими, ґрунтово-кліматичними 

показниками та технологічними показниками поля;  

Кв (г,к,п) – значення вагових коефіцієнтів для показників ґрунту, 

ґрунтово-кліматичних показників і показників поля. 



 

 

Таблиця 3.1 

Оцінка ґрунтових критеріїв для розрахунку загального бонітету 

Критерій, його параметри,  

одиниці виміру 

Якісна оцінка та оцінка у балах 

дуже сприятлива 

(оптимальна) 

І 

сприятлива 

ІІ 

середня 

ІІІ 

несприятлива 

IV 

дуже 

несприятлива 

V 

80 –100 балів < 80 –> 60 балів < 60 – > 40 балів 
< 40 – > 20 

балів 
<20 балів 

Глибина кореневмісного (гумусованого) 

шару, см 
>65 65-51 50-36 35-20 <20 

Уміст гумусу в орному шарі, % >3,50 3,50-3,01 3,00-2,51 2,50-2,01 <2,00 

Рівноважна щільність будови в орному 

шарі, г/см3 
1,1-1,3 

1,1-1,0 

1,3-1,4 

1,0-0,9 

1,4-1,5 

0,9-0,8 

1,5-1,6 

<0,8 

>1,6 

Уміст рухомого фосфору у шарі 

0-40 см, мг/100 г ґрунту 
>15,0 10,0-15,0 7,6-10,0 5,0-7,5 <5,0 

Уміст рухомого калію у шарі 0-40 см, 

мг/100 г ґрунту 
>17,0 14,5-17,0 12,0-14,4 8,0-11,9 <8,0 

Уміст фізичної глини в орному шарі, % 45-30 
46-50 

30-26 

51-55 

25-20 

56-60 

19-15 

>60 

<15 

рН (KCl) в орному шарі 6,1-7,2 
6,0-5,6 

7,3-7,5 

5,5-5,1 

7,6-7,8 

5,0-4,6 

7,9-8,5 

<4,5 

>8,5 

Оглеєння в кореневмісному шарі відсутнє 

простежується у 

нижньому 

перехідному 

шарі 

простежується у 

верхньому 

перехідному 

шарі або з 

поверхні 

простежується у 

нижній частині 

орного шару 

оглеєний увесь 

профіль 

 

 

1
1
2
 



 

 

Таблиця 3.2 

Оцінка ґрунтово-кліматичних критеріїв для розрахунку загального бонітету 

Критерій, його параметри, 

одиниці виміру 

Якісна оцінка та оцінка у балах 

дуже сприятлива 

(оптимальна) 

І 

сприятлива 

ІІ 

середня 

ІІІ 

несприятлива 

IV 

дуже 

несприятлива 

V 

80-100 балів 
<80 – >60 

балів 

<60 – >40 

балів 

<40 – >20 

балів 
<20 балів 

Запаси продуктивної вологи (мм) в шарі 0-20 см 

під час сходів ранніх ярих культур 
>40 40-30 29-20 19-10 <10 

Запаси продуктивної вологи (мм) в шарі 0-100 см 

під час цвітіння та формування генеративних 

органів ярих культур 

>160 160-130 129-100 99-70 <70 

Гідротермічний коефіцієнт за період з 

температурою повітря вище 100 С 
1,10-1,20 

1,09-1,00 

1,21-1,30 

0,99-0,90 

1,31-1,40 

0,89-0,70 

1,41-1,60 

<0,70 

>1,60 

 

Таблиця 3.3 

Оцінка показників поля для розрахунку загального бонітету 

Критерій, його 

параметри, 

одиниці виміру 

Якісна оцінка та оцінка у балах 

оптимальна сприятлива середня несприятлива 
дуже 

несприятлива 

80-100 балів <80 – >60 балів 
<60 – >40 

балів 

<40 – >20 

балів 
<20 балів 

Питомий опір 

ґрунту, кгс/см2 
<0,30 0,30-0,45 0,46-0,60 0,61-0,75 >0,75 

1
1
3
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Таблиця 3.4 

Вагові коефіцієнти бонітувальних критеріїв (використовується тільки у 

розрахунках загального бонітету) 

Ваговий коефіцієнт Критерій 

1,4 

Запаси продуктивної вологи (мм) у шарі 0-20 см в період сходів ранніх 

ярих культур 

Запаси продуктивної вологи (мм) у шарі 0-100 см в період цвітіння та 

формування генеративних органів ярих культур 

1,2 

Рівноважна щільність будови у шарі 0-50 см, г/ см3 

Уміст рухомого фосфору у шарі 0-40 см, мг/100 г ґрунту 

Уміст рухомого калію у шарі 0-40 см, мг/100 г ґрунту 

рН в орному шарі 

Гідротермічний коефіцієнт за період з температурою повітря вище 10° С 

Питомий опір ґрунту під час оранки, кгс/см2 

Оглеєння у кореневмісному шарі 

1,0 

Глибина кореневмісного шару, см 

Уміст гумусу в орному шарі, % 

Уміст фізичної глини в орному шарі, % 

 

Кінцевий бал бонітету (Б) розраховують за формулою (3.2): 

 

п)к,Кв(г,

БзпБзкБзг
=Б




,                                            (3.2) 

 

де ∑Кв (г,к,п) – сума вагових коефіцієнтів для ґрунтових, ґрунтово-

кліматичних показників та показників поля. 

У разі виділення в межах поля чи земельної ділянки декількох контурів 

ґрунтів визначають середньозважений бал бонітету БСЗВ за формулою 3.3: 

 

n21

nn2211
СЗВ

...SSS

Б...SБSБS
Б




 ,                                    (3.3) 

 

де S1, S2 ...Sn – площі ділянок в межах поля, які зайняті різновидами ґрунтів, га;  

Б1,Б 2...Бn – значення бонітетів ґрунтів, які розташовано в межах поля. 
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Розрахунок балів часткових бонітетів (за відношенням до конкретної 

сільськогосподарської культури) здійснюється через співвідношення фактичних 

значень параметрів реального ґрунту (раніше перерахованих показників 

бонітування) до їх оптимальних значень (табл. 3.5) за формулою 3.4: 

 

n ...nвба100Бч  ,                                          (3.4) 

 

де Бч – бал часткового бонітету;  

а, б, в....n – співвідношення фактичних значень показників бонітування до 

їх оптимальних значень. 

Бали часткового бонітету визначають для основних зональних культур: 

для зони Полісся – жито  озиме, картопля, льон; для зони Лісостепу –пшениця 

озима, ячмінь, овес, буряк цукровий, кукурудза; для зони Степу –пшениця 

озима, кукурудза, соняшник. 

Удосконалений методичний підхід дозволяє отримати оцінку якості 

конкретної земельної ділянки з урахуванням її генетичних та технологічних 

особливостей, що сприяє об’єктивізації визначення її цінності при здійсненні 

угод купівлі-продажу, розміру земельного податку та інших видів платежів, 

встановлення оптимальної структури угідь, сівозмін та визначення придатності 

до вирощування окремих культур. За наявності систематичної інформації про 

бонітети відкриваються можливості контролю якості ґрунтів, наданих в оренду. 

Удосконалена методика дозволяє також провести бонітування екологічних 

функцій, обравши в цьому випадку як критерій параметри ґрунтів, які 

знаходиться у заповідних умовах, а серед критеріїв – показники основних 

режимів, що забезпечують комфортні умови для функціонування біорізноманіття. 

Методика є придатною для визначення цінності ґрунту, яка складається з 

інтегральної оцінки продуктивної й екологічної функцій. Така оцінка може 

знайти застосування у визначенні компенсації за шкоду, нанесену ґрунту 

землекористувачем.  



 

 

 

Таблиця 3.5 

Оптимальні параметри критеріїв для розрахунку загальних і часткових бонітетів 

Критерії, їх параметри та одиниці Озима пшениця Озиме жито Ячмінь ярий 
Кукурудза на 

зерно 
Цукровий буряк Соняшник 

1 2 3 4 5 6 7 

Ґрунтові критерії: 
Глибина кореневмісного 

(гумусованого) шару, см  

>65 >60 >65 >65 >70 >65 

Уміст гумусу в орному шарі, % >3,5 >3,0 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 

Рівноважна щільність будови у 

шарі 0-50 см, г/ см3 
1,10-1,35 1,10-1,45 1,05-1,35 1,05-1,30 1,00-1,30 1,10-1,35 

Уміст рухомого фосфору у шарі  

0-40 см, мг/100 г ґрунту 
17,5 17,5 17,5 20,0 20,0 20,0 

Уміст рухомого калію у шарі  

0-40 см, мг/100 г ґрунту 
15 15 15 15 18 18 

Уміст фізичної глини в орному 

шарі, % 
30-45 30-45 30-45 45-60 30-45 45-60 

рН в орному шарі 6,8 6,4 6,7 6,8 6,8 6,7 

Оглеєння у кореневмісному шарі відсутнє 

 

 

 

 

 1
1
6
 



 

 

 

Продовж. табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Ґрунтово- кліматичні критерії: 
Запаси продуктивної вологи (мм) у 

шарі 0-20 см в період сходів ранніх 

ярих культур 

>30 >30 >30 >40 >30 >40 

Запаси продуктивної вологи (мм) у 

шарі 0-100 см в період цвітіння та 

формування генеративних органів 

ярих культур 

>120 >120 >120 >120 >140 >120 

Гідротермічний коефіцієнт за період з 

температурою повітря вище 10°С 
1,05 1,25 0,95 1,10 1,35 0,90 

Критерії поля: 
Питомий опір ґрунту під час оранки, 

кгс/ см2 

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

Параметри паспортизації поля (за 

робочим ухилом, експозицією схилу,  

конфігурацією, строкатістю,  

кам’янистістю, наявністю перешкод та 

ін.), клас 

1 1 1 1 1 1 

Глибина підґрунтової води, м >3,0 >3,0 >3,0 >3,0 >3,0 >3,0 

Мінералізація підґрунтової води (за 

глибини менше 5 м), г/л 
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

 

1
1
7
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Заслуговує на увагу питання про загальні й часткові еталони. Еталон − 

вкрай важлива частина методики бонітування ґрунтів. В.В. Докучаєв [71] за 

еталон ґрунтів у Нижегородській губернії використав ґрунт із стабільно 

найвищими врожаями. 

Також рекомендував робити С.С. Соболєв і ін. [306] і ця пропозиція була 

реалізована практично на всій території СРСР. Аналогічний підхід 

використовував В.П. Кузьмичов [138]. Цей же підхід використаний також у 

чинній в Україні методиці [217]. У перерахованих методах еталони було обрано 

для відносно невеликих територій, які характеризуються однотипними 

природними умовами й мають тільки регіональне значення. Використовуючи 

цей підхід, скласти єдину бонітувальну шкалу  для такої великої країни, якою є 

Україна, неможливо. Досить цікавий підхід щодо визначення еколого-

генетичного статусу грунту віднайдено М.І. Полупаном та ін. [36].   

А.І. Сірий [304] запропонував інший спосіб використовувати за еталон 

показники ґрунтів, а саме, максимально можливі запаси продуктивної вологи й 

запаси потенційно доступних (активних і обмінних) форм рухомих елементів. У 

цьому випадку еталон не був би місцевим. 

Якщо в методиці В.В. Докучаєва й подібних методиках кращий за врожаєм 

ґрунт одержував 100 балів, і стосовно нього встановлювали відхилення для всіх 

інших ґрунтів (виходила замкнута шкала), то в методиці А.І. Сірого відхилення 

встановлювали стосовно штучно розрахованих значень умісту в ґрунті вологи й 

азоту (інші елементи не враховували).  

Тому що із самого початку ми мали наміри створити єдину шкалу 

бонітування ґрунтів, яка була б важливою складовою частиною єдиного 

індустріально-аграрного комплексу країни), то й еталони повинні бути єдиними. 

У зв'язку з в удосконаленій методиці запропоновано інший підхід – фізіологічні 

вимоги сільськогосподарських культур, які дозволили б у максимальному 

ступені реалізувати свій продукційний потенціал. Підсумки пошуку 

оптимальних параметрів властивостей ґрунтів підведено у декількох зведених 

роботах [33, 141, 322, 336, 341], а також у великій кількості наукових статей. 
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В.В. Медведєвим [158, 172, 182] узагальнено дані щодо натурного моделювання 

визначення оптимальних параметрів, які охопили ґрунти, що домінують в 

Україні (від дерново-підзолистих до каштанових) і майже всі вирощувані в 

польових сівозмінах культури. Отримані оптимальні параметри ключових 

властивостей використали у двох напрямках − розрахунках інших залежних від 

них параметрів властивостей і режимів, а також у розробці оптимальних моделей 

ґрунтів або їх кореневмісного шару [164, 167, 222].  

Узагальнивши доступні літературні й власні експериментальні матеріали, 

одержано оптимальні параметри як бонітувальні еталони для блоку «ґрунт» і 

частково для блоку «клімат» (відносно запасів продуктивної вологи). Інші 

оптимальні параметри для блоку «клімат» ми вибрали з агрокліматичних робіт 

[34, 300]. Оптимальні параметри для блоку «поле» ми знайшли в роботах 

П.У. Бахтіна [17]; А.К. Балакирєва [16], Д.К. Біленка й ін. [20], Н.Н. Бойка [24], 

Н.Ф. Фоменка та ін. [333]. Для розрахунку загальних бонітетів придатні 

параметри озимої пшениці або усереднені параметри тільки для зернових 

культур, як рекомендують робити більшість фахівців [136, 138]. 

Стосовно запропонованих у методиці значень вагових коефіцієнтів. Їх 

фізичний зміст полягає в тому, щоб підсилити дію провідних чинників у 

кінцевій бонітувальній оцінці порівняно з чинниками, вплив яких є меншим. 

Підбір вагових коефіцієнтів здійснено за допомогою факторного аналізу за 

методом Дж. Ацці [11]. Усього апробовано 12 критеріїв (табл. 3.4). Наведені 

коефіцієнти вимагають деяких коментарів. Значення 1,4 мають критерії, 

пов’язані із запасами ґрунтової вологи у шарі 0-20 см – під час появи сходів та у 

шарі 0-100 см – під час формування генеративних органів рослин. Останнє є 

цілком обґрунтованим у зв’язку з тим, що у Поліссі, де переважають ґрунти 

легкого гранскладу, саме в ці критичні для розвитку рослин періоди досить 

часто відмічається гостра нестача вологи, як і в зоні південного сухого Степу. 

З іншого боку, такі критерії як глибина кореневмісного шару, уміст 

фізичної глини і гумусу в ньому віднесено до критеріїв, які в найменшій мірі 

коригують бонітети, тому що вони, як ми неодноразово підкреслювали, є 
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непрямими критеріями, що слабо впливають на врожай. До таких же за силою 

критеріїв ми віднесли й деякі параметри поля (робочий ухил та конфігурацію). 

Це зроблено так, виходячи з аналізу існуючих у реальному виробництві полів. 

Як правило, у всіх зонах вони близькі, що в найменшій мірі знижує 

продуктивність машинно-тракторних агрегатів і збільшує витрати пального. 

Якщо ж продуктивність і витрати змінюються істотно, то такі поля звичайно не 

використовують у ріллі. Відповідно відпадає необхідність уведення вагових 

коефіцієнтів. Якщо ж все-таки є необхідність розрахувати об'єктивний бонітет 

такого поля, краще скористатися поправними коефіцієнтами. До критеріїв 

середньої сили (ваговий коефіцієнт − 1,2) віднесено всі інші - щільність будови, 

температуру, уміст рухомих фосфору й калію (на жаль, дані про уміст рухомих 

форм азоту, безсумнівно більш важливі, але з'єднання, що враховуються важко, 

у силу об'єктивних причин ми не змогли використати). 

 

3.2 Використання поправних коефіцієнтів для оцінювання ґрунтів з 

різними рівнями родючості 

 

Удосконаленою методикою передбачається коригування балів бонітету за 

допомогою поправних коефіцієнтів у разі прояву ознак деградованості чи 

окультурення, що значно уточнює процедуру бонітування та дозволяє 

маневрувати оціночними балами залежно від конкретних умов місцевості. 

Ознаками деградованості ґрунтів виступають генетичні або антропогенно набуті 

властивості ґрунтів, що погіршують їх якісний стан (еродованість, 

переущільнення, підкислення, осолонцювання, засолення, хімічне або 

радіонуклідне забруднення та ін.). Ознаки окультурення (зрошення/осушення, 

вапнування/гіпсування, контурно-меліоративна організація території та ін.) 

призводять до стійкого поліпшення агрономічно важливих властивостей, 

режимів ґрунтів і підвищення їхньої продуктивності.  

Існують декілька підходів до розрахунку поправок, які зводяться до трьох 

основних: в балах бонітету з від’ємними або позитивними знаками, у відсотках 
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від основного балу або в коефіцієнтах. Найчастіше використовують останній 

прийом, коли основний бал перемножують на коефіцієнт поправки та 

отримують бал для конкретного ґрунту за формулою 3.5: 

 

пКББг  ,                                                     (3.5) 

 

де Бг − бал бонітету конкретного ґрунту;  

Б − основний бал бонітету; 

Кп − поправний коефіцієнт. 

 

При використанні інших прийомів, наприклад, введення поправок у балах, 

то формула 3.6 має вигляд: 

БпББг  ,                                                     (3.6) 

 

де Бп − бал поправки. 

 

Якщо використовують поправку на процент, формула 3.7 має вигляд: 

 

100

РБ
Бг


 ,                                                       (3.7) 

 

де P − відсоток від норми якості. 

Тобто, введення коефіцієнтів − самий зручний спосіб урахування 

відхилення від типовості. Однак, існує ще один прийом оцінки, коли не вводять 

поправку, а саме, розраховують їх за оціночними таблицями, у яких передбачено 

усі можливі варіації ґрунтів. Використання поправних коефіцієнтів значно 

спрощує та уточнює бонітування, дозволяє маневрувати оціночними балами 

залежно від конкретних умов місцевості. Найчастіше їх значення встановлюють 

емпірично з більшою або меншою точністю, які позначаються різними авторами 

з точністю до 0,1 рідко 0,01. Остання цифра є більш правильною, тому що вона 

дозволяє точніше розрахувати бал бонітету ґрунту.  
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Поправки до балів бонітету вводять на властивості ґрунтів, які знижують 

або підвищують їх родючість. Ці ознаки фіксуються лише якісно, за ступенем 

вираження, тобто, не мають кількісного відображення. До таких негативних 

властивостей, що знижують родючість, можна віднести ступінь опідзолення, 

оглеєння, засолення, солонцюватості, змитості тощо. У практиці бонітувальних 

робіт до цієї категорії можна також віднести й різницю ґрунтів за гранскладом.  

Поправні коефіцієнти широко використовуються у бонітуванні [22, 27, 32, 

110, 116, 117, 140, 148, 306, 328, 329]. При цьому однакові властивості ґрунтів у 

різних природних зонах і для різних культур оцінюються різними величинами 

[222]. Встановлено, що найточніше поправні коефіцієнти можна отримати 

шляхом прямого порівняння урожайності на конкретних ґрунтах, що мають 

специфічні особливості, з врожайністю на ґрунтах, які не мають цих 

особливостей. При цьому повинні порівнюватися ґрунти, аналогічні за всіма 

іншими показниками і порівняння проводитиметься за однакового рівня 

інтенсивності землеробства та з достатньою повторюваністю. Поправні 

коефіцієнти можуть бути розрахованими також опосередковано, за допомогою 

вибірки та співставлення статистичних даних урожайності у таких 

господарствах, ґрунти яких відрізняються, головним чином, наявністю або 

відсутністю властивостей, які ураховуються поправними коефіцієнтами за умов 

схожості інших показників [112]. Такий опосередкований (непрямий) метод 

розрахунку поправних коефіцієнтів є достатньо поширеним та дає доволі надійні 

результати. Поправні коефіцієнти є неоднаковими за своєю природою, і 

властивості або особливості ґрунтів, які відображені цими коефіцієнтами, по-

різному впливають на їх родючість.  

Детальніше розглянемо основні властивості ґрунтів, на які найчастіше 

розраховуються поправні коефіцієнти. Їх значення на грансклад різко 

розрізнюються для різних ґрунтів, які мають суттєву різницю за умовами 

зволоження та структурно-агрегатним складом. У свій час Н.А. Качинським 

[117] було запропоновано оцінку природної родючості ґрунтів за їх гранскладом 

у межах ґрунтових зон. В.П. Кузмичовим та Р.Г. Дерев’янко [140] було 
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зафіксовано зміни темпів зростання поправних коефіцієнтів на грансклад ґрунтів 

порівняно з поправними коефіцієнтами на еродованість ґрунтів. У зв’язку з цим 

ними було запропоновано періодичне визначення поправних коефіцієнтів у 

кожному регіоні (зоні, провінції, окрузі або адміністративній області) та 

проведення досліджень з виявлення закономірностей змін ефективної родючості 

ґрунтів під дією цих факторів. Автори заперечували запозичення поправних 

коефіцієнтів із літературних джерел других республік колишнього СРСР. 

Поправні коефіцієнти розрізнюються також для різних сільськогосподарських 

культур, які мають особливі вимоги до ґрунтово-екологічних умов. 

Запропонувавши у методиці досить багато основних критеріїв 

бонітування, ми майже усунули необхідність використання поправних 

коефіцієнтів, проте уникнути їх повністю нам не вдалося через велику 

строкатість ґрунтових умов. Особливості ґрунтів в цілях бонітування можна 

об'єднати у дві групи: природні й антропогенні. Спочатку розглянемо 

особливості, які призводять до зниження балів бонітетів. 

 

3.2.1 Оцінювання ґрунтів з низьким рівнем родючості 

 

Особливостями ґрунтів, які здатні знижувати рівень їхньої родючості, є 

такі: дегуміфікація і втрата поживних речовин; еродованість (у тому числі водна, 

вітрова, лінійна і інші види ерозії); переущільнення; кіркоутворення; 

гідроморфізація; оглеєння (атмосферне або внаслідок високого стояння 

підґрунтових вод); підтоплення; заболочування; засолення; окарбоначування; 

осолодіння; осолонцювання (підлужнення, содоутворення); підкислення; 

забруднення (пестицидами, іншими органічними забруднювачами, 

радіонуклідами, важкими металами); каменястість (скелетна); опустелювання 

(аридізація); геоекоаномаліі (сейсмічність, рухи земної кори, мочари, карст, 

поди, западини, соляні куполи та інші); рекультивовані ґрунти. 

Перераховані особливості і відповідні процеси (показники) слід 

розглянути в такому аспекті: найпоширеними (можливо присутніми на всій 
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ріллі) є дегуміфікація, переущільнення, зниження умісту поживних речовин і 

втрата родючості. Такі особливості враховано в бонітувальній оцінці 

безпосередньо за допомогою основних показників, вони не потребують 

використання поправних коефіцієнтів. 

Більшість з регіональних особливостей (еродованість, гідроморфізація, 

осолонцювання, підкислення, опустелювання) також враховуються за 

допомогою основних показників. 

Локальні особливості у вигляді забруднення ґрунту, геоекоаномальних 

проявів (мочари, карст, поди і западини, що зустрічаються в ріллі), 

рекультивованих ґрунтів зустрічаються у вигляді невеликих масивів і 

потребують використання поправних коефіцієнтів при розрахунку балів 

бонітету безпосередньо на рівні окремого поля. До цієї ж групи особливостей 

ґрунтів віднесено й каменясті ґрунти, які є слабопоширеними в Україні. 

Отже, для розрахунку бонітету земельної ділянки (поля) необхідно мати 

поправні коефіцієнти на такі локальні особливості: наявність кірки під час 

вегетації культур, особливо в момент появи сходів ярих культур, що негативно 

позначається на врожаї особливо дрібнонасінневих культур; локальне 

забруднення, коли поле знаходиться в зоні дії підприємства, що має «брудні» 

технології і дає промислові викиди; рекультивовані й повернені в ріллю поля 

(залежно від технології рекультивації та тривалості біологічного етапу 

рекультивації); скелетність, наявність перешкод на полі, що ускладнює 

проведення механізованих операцій, якість сівби, водний режим і істотно 

знижує врожай і підвищує витрати на його отримання; висота над рівнем моря; 

засолення природного або антропогенного (вторинного) походження у 

результаті зрошення. Вплив кількості та складу солей у ґрунті досить добре 

досліджено, що дозволяє використовувати цілком надійні поправні коефіцієнти 

залежно від рівня його прояву; робочий ухил, конфігурація, строкатість поля, 

експозиція схилу; геоекоаномаліі (мочари, западини, поди) та інші подібні 

прояви, які погіршують умови отримання сільськогосподарської продукції. 

Для розробки поправних коефіцієнтів до проявів ознак, що сприяють 

зниженню рівня родючості ґрунтів, опрацьовані різноманітні літературні 
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джерела: І.І. Бойко [24], Д.К. Біленко та ін. [20], П.У. Бахтін [17], А. Балакірев 

[16], А.Ф. Лукьянчук та ін. [147], Рекомендації із захисту грунтів від 

ерозії…[286], С.Ю. Булигін та ін. [29], М. Фоменко та ін. [333], С.С. Соболєв 

[305], Р.Г. Дерев'янко та ін. [62], А.В. Новікова [235], А.І. Сірий та ін. [298],  

Т.А. Грінченко та ін. [53], Р.Г. Ільязов та ін. [272], а також колишній досвід 

розробки подібних коефіцієнтів у методиках бонітування [47, 217, 218,  

306, 307]. 

Детальніше розглянемо ці властивості ґрунтів. Низька родючість може 

бути наслідком природних явищ або результатом різноманітних вторинних 

процесів, викликаних, як правило, нераціональним антропогенним впливом.  

У першому випадку ґрунти називають малородючими, у другому − 

деградованими.  

В процесі виконання роботи зібрано чисельні експериментальні оцінки 

зниження продуктивності ґрунтів від дії негативних чинників (табл. 3.6; 

рис. 3.2).  

Однак, стосовно деяких процесів (кіркоутворення, вітрова ерозія, 

забруднення важкими металами) даних явно недостатньо для обґрунтування 

відповідних поправних коефіцієнтів до бонітетів модальних ґрунтів. Оцінки 

зниження балів бонітету від водної ерозії, підкислення, осолонцювання, 

засолення є цілком надійними.  

Загальну закономірність зниження родючості можна виразити так: 

слабкий ступінь − у межах 10-15 %; середній − 15-30 %; сильний − вище  

30-40 %. Відповідно до цих ступенів визначено значення поправних 

коефіцієнтів, у випадках їх підвищених значень можна використати як важливий 

аргумент на користь виведення таких ґрунтів з ріллі. 
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Таблиця 3.6  

Зниження родючості ґрунтів від дії негативних чинників (середні дані для 

усієї території України, на прикладі зернових колосових культур) 

Чинник, що знижує 

родючість  ґрунтів 

Ступінь зниження родючості 

слабка середня сильна 

% 
поправний 

коефіцієнт 
% 

поправний 

коефіцієнт 
% 

поправний 

коефіцієнт 

Водна ерозія 15-20 1,18-1,25 35-55 1,54-2,22 60-65 1,67-2,86 

Вітрова ерозія 10 1,11 15 1,18 >15 >1,2 

Кірка 15-20 1,18-1,25 20-50 1,25-2,00 >50 2-3 

Переущільнення 10 1,09 25 1,20 40-50 >1,40 

Перезволоження 10-15 1,25 20-30 1,40-1,50 >50 >2,00 

Підкислення 10 1,10-1,15 20-30 1,30-1,40 >30 >1,50 

Засолення 12-18 1,15-1,20 20-35 1,25-1,35 >40 >1,50 

Осолонцювання 20-30 1,40-1,50 40-50 2,00-2,50 60-80 >2,50 

Забруднення  

важкими металами 
5-10 1,02-1,10 15-20 1,11-1,19 >30 >1,40 

Забруднення 

нафтопродуктами  
20 1,25 30-40 1,30-1,50 >50 >2,00 

Наявність каменів 15 1,18 30 1,40 >60 >2,50 

Рекультивовані 

ґрунти 
40-50 1,40-1,60 60-80 1,50-2,00 85-90 >5,00 

Опустелення 20 1,40 20-30 1,40-1,50 >30 >1,50 

 

 

Рис. 3.2 Поправні коефіцієнти на деградованість 
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3.2.2 Оцінювання окультурених ґрунтів 

 

Розглянемо особливості ґрунтів, що виникли в результаті діяльності 

людини, спрямованої на окультурення і поліпшення ґрунтів і підвищення їх 

бальної оцінки. До таких заходів можна віднести хімічну меліорацію 

(гіпсування й вапнування), гідротехнічну меліорацію (осушення й зрошення), 

плантажну оранку, протиерозійну контурно-меліоративну організацію 

території (КМОТ).  

Всі перераховані заходи вважаються радикальними (корінними), тому що 

приводять до стійкого поліпшення агрономічно важливих властивостей і 

режимів ґрунтів і підвищення їх продуктивності. Для розробки цих поправних 

коефіцієнтів ми скористалися роботами Н.М. Лаврентьєва [143], А.В. Новикової 

[235], О.Г. Тараріки [319]; Б.С. Носка й ін. [42]; Т.А. Грінченка й ін. [53]; 

М.Г. Цюпи та ін. [335]; М.І. Ромащенка та ін. [291].  

Незважаючи на те, що останніми роками в Україні фактично не ведеться 

систематичної роботи, спрямованої на підвищення родючості ґрунтів, є чимало 

прикладів, коли сільськогосподарські ґрунти є значно кращими порівняно з їх 

природними аналогами. Такі ґрунти характеризуються досить високим рівнем 

родючості за систематичного застосування високотехнологічних меліоруючих та 

окультурюючих заходів [221, 319]. Поправні коефіцієнти до бонітетів таких 

ґрунтів слід застосовувати диференційовано й обґрунтовано, що можливо лише 

за наявності відповідного експериментального матеріалу.  

На рис. 3.3 та в табл. 3.7 наведено значення поправних коефіцієнтів на 

окультуреність ґрунтів, на рис. 3.4 та у табл. 3.8 − значення поправних 

коефіцієнтів на технологічні особливості полів та земельних ділянок.  
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Рис. 3.3 Поправні коефіцієнти на окультуреність ґрунтів 
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Таблиця 3.7  

Підвищення родючості ґрунтів від дії заходів з окультурення (усереднені 

дані для зернових колосових культур) 

Чинник, що 

підвищує 

родючість 

ґрунтів 

Ступінь підвищення родючості 

слаба середня сильна 

% 
поправний 

коефіцієнт 
% 

поправний 

коефіцієнт 
% 

поправний 

коефіцієнт 

Зрошення 20-30 1,20-1,30 40-60 1,40-1,60 70-90 1,70-1,90 

Осушення 10-20 1,10-1,20 20-30 1,20-1,30 30-40 1,30-1,40 

Вапнування 5-10 1,05-1,10 10-15 1,10-1,15 15-25 1,15-1,25 

Гіпсування 5-10 1,05-1,10 10-15 1,10-1,15 20-40 1,20-1,40 

Плантажна 

оранка 
15-20 1,15-1,20 20-30 1,20-1,30 35-45 1,35-1,45 

КМОТ 5-10 1,05-1,10 10-25 1,10-1,25 25-40 1,25-1,40 

Примітка. КМОТ − контурно-меліоративна організація території. 

 

 

Рис. 3.4 Поправні коефіцієнти на «місцеві особливості» земельної ділянки (поля) 



 

 

 

Таблиця 3.8 

Зведена характеристика параметрів поля і узагальнені поправні коефіцієнти до бонітетів залежно від його класу 

Клас поля 

Робо-

чий 

уклон 

Експозиція 

(південна/ 

північна) 

Дов-

жина 

гону 

Конфігурація 

(скошеність/ 

викривленість) 

Строка-

тість 

Каменя 

стість 

Наяв-

ність 

пере-

шкод 

Висота 

над 

рівнем 

моря 

Середньо-

багаторічна 

вологість у момент 

основної обробки 

(для сухо-степових 

умов) 

Узагальнений 

поправний 

коефіцієнт 

1 найбільш 

сприят-

ливий 

1,00 1,00/1,00 1,00 1,00/1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

II сприят-

ливий 
1,02 1,05/0,95 1,05 1,02/ 1,03 1,05 1,09 1,08 1,01 1,08 1,01-1,06 

III задовіль-

ний 
1,04 1,08/0,92 1,14 1,06/ 1,10 1,14 1,18 1,16 1,04 1,15 1,07-1,16 

IV неспри-

ятливий 
1,05 1,12/ 1,88 1,26 1,10/ 1,22 1,18 1,27 1,27 1,08 1,35 1,17-1,28 

V дуже 

несприят-

ливий 

1,14 1,20/0,80 1,43 1,14/ 1,37 1,40 

оброблювати 

не рекомен-

дується 

(кількість 

каміння 

>70 %) 

1,34 1,14 

оброблювати не 

рекомендується 

(вологість <0,55 % 

фізичної стиглості) 

1,29-1,40 

  

 

1
3
0
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Резюмуючи вищенаведене, відзначимо деякі загальні закономірності: 

- діапазон коливань поправних коефіцієнтів на окультурення є значно 

вузьким порівняно з поправними коефіцієнтами на деградованість. Це означає, 

що вплив чинників, що знижують родючість ґрунтів, на бонітет незрівнянно 

сильніше, ніж факторів, що підвищують родючість, що пов’язано з тривалою та 

постійною дією негативних факторів та недостатньо ефективний вплив меліора-

тивних прийомів. Тобто, поліпшити ґрунт значно важче і можливо лише за умови 

тривалого і систематичного застосування поліпшуючих меліоративних прийомів; 

- зрошення, особливо на тлі гіпсування або меліоративної оранки є більш 

ефективним для підвищення бонітету, ніж осушення та вапнування. Можливо це 

пов’язано з недосконалістю методів осушення у Поліссі, які засновані на 

односторонніх способах регулювання водного режиму та не забезпечують його 

оптимального стану, особливо в посушливі роки. Крім того, має значення явно 

більш виражена післядія комплексу прийомів (зрошення + гіпсування + 

плантажна оранка) порівняно з вапнуванням і осушенням; 

- величини поправних коефіцієнтів, що оцінюють ступінь поліпшення 

ґрунтів у процесі меліорації, дозволяють позначити найбільш актуальні сфери 

їхнього застосування. За незначного підвищення родючості має сенс 

використовувати ці прийоми диференційовано, лише на тлі якісної плантажної 

оранки і систематичного високотехнологічного осушення і зрошення.  

Є, однак, одна немаловажна обставина, що робить непридатним для наших 

цілей найтриваліший і багатоваріантний дослід. Це регіональний характер будь-

якого досліду й неможливість широкої екстраполяції його результатів. 

Зважаючи на запропоновану концепцію єдиної бонітувальної шкали для 

всієї країни, повинні вибрати й єдині вагові коефіцієнти. Звичайно, що це може 

викликати заперечення. Однак для більшості обраних критеріїв регіональна 

специфіка не так важлива, як здається. Для таких критеріїв як глибина 

кореневмісного шару, щільність будови, вміст гумусу, запаси вологи, тепла, 

їхній вплив на ріст, розвиток рослин і врожай однотиповий, і не залежить від 

зональної специфіки.  



132 

 

За нормального й підвищеного зволоження негативна роль підвищеної 

щільності не є настільки сильною, як за недостатнього зволоження. Також 

пом’якшено дію достатнього рівня живлення рослини за недостатніх інших 

чинників, як було продемонстровано В.В. Медведєвим та ін. [158, 170] у ряді 

модельних експериментів.  

Встановлено, що вплив чинників, що знижують родючість ґрунтів, на 

бонітет є незрівнянно сильнішим, ніж факторів, що підвищують родючість, що 

пов’язано з тривалою та постійною дією негативних факторів та недостатньо 

ефективним впливом меліоративних прийомів.  

 

3.3 Загальні бонітети орних ґрунтів України та прогноз їх змін 

 

3.3.1 Результати розрахунків загальних бонітетів орних ґрунтів 

 

У результаті проведених науково-дослідних робіт за темою дисертації 

розраховано бонітети орних земель України для адміністративних областей і 

окремих ґрунтів [213]. Широкий набір критеріїв бонітування дозволив оцінити 

цілісну систему “ґрунт-клімат-поле”. Усі бонітети було розраховано відносно 

еталонних (оптимальних) значень, узагальнено нами у окремій БД та 

надруковано раніше [201]. Результати бонітування показано у таблицях і картах. 

Розглянемо їх окремо для ґрунтів, клімату та у синтезованому вигляді. 

Бонітети ґрунтів (рис. 3.5, табл. 3.9). Діапазон коливань бонітетів є 

достатньо широким – від менше 30 до 70 балів, однак за умов розгляду їх у 

розрізі адміністративних областей він суттєво більш звужений – від 37 балів у 

Херсонській, Івано-Франківській та Чернівецькій, до 61 балу – у 

Дніпропетровській областях. Найвищий бонітет ґрунтів мають лісостепові і 

північно-степові області. 

На південь і південний схід бонітети поступово, а на північ і північний 

захід – різкіше знижуються. З ґрунтів найвищі бонітети – у чорноземів типових, 

опідзолених і звичайних. Підсилення опідзолення, осолонцювання й оглеєння 

здатно значно знизити бонітетну оцінку. 



 

 

 

Рис. 3.5 Загальний бонітет ґрунтів України  

 1
3
3
 

Примітка. Дані наведено у балах 
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Таблиця 3.9 

Середні бали бонітетів ґрунтів, клімату і синтезованих бонітетів для 

адміністративних областей України 

Адміністративна 

область і АР 

Бал бонітету 

ґрунтів клімату синтезований 

АР Крим  41 33 37 

Волинська 42 56 49 

Дніпропетровська 61 46 54 

Донецька 57 44 51 

Житомирська 38 57 46 

Закарпатська 40 62 51 

Запорізька 54 44 49 

Івано-Франківська 37 65 51 

Київська 50 53 52 

Кіровоградська 58 50 54 

Луганська 50 36 43 

Львівська 43 58 51 

Миколаївська 54 31 42 

Одеська 53 44 48 

Полтавська 57 49 53 

Рівненська 43 57 50 

Сумська 50 48 49 

Тернопільська 44 47 45 

Харківська 54 45 49 

Херсонська 37 29 33 

Хмельницька 53 48 51 

Черкаська 55 50 53 

Чернігівська 48 50 52 

Чернівецька 37 62 50 
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Негативний вплив має зменшення глибини гумусованого профілю і, 

особливо, якщо воно сполучається з процесами опідзолення, зокрема, на півдні 

Вінницької області і у Придністров’ї. Встановлено, що важкий грансклад не 

сприяє зниженню бонітетів, тоді як легкий грансклад ґрунтів Полісся негативно 

впливає на бали бонітету. Кисла реакція грунтового середовища і прояв ознак 

оглеєння також відіграють роль у зниженні бонітетів ґрунтів західних областей 

країни. Оптимальні параметри визначено для зернових культур, що 

вирощуються на всій орній площі країни. У табл. 3.10 наведено значення 

бонітетів ґрунтів, клімату у відповідних контурах та синтетичного бонітету 

основних ґрунтів України.  

Бонітети клімату також знаходяться у широкому інтервалі значень. 

Найбільш високі оцінки розраховано для західних областей – 60-65 балів, після 

них – у межах 55-65 – у Поліссі, ще менш – біля 45-50 балів – у Лісостепу. 

Найменші показники бонітету клімату у Степу – менше 40 балів і особливо у 

Херсонській, Миколаївській областях і в Криму. Бонітети клімату відбито на 

рис. 3.6. У географічному плані вони закономірні, але, через недоліки вихідної 

інформації і достатньо широкі інтервали між окремими класами, їх не вдалося 

детально диференціювати. Контури з подібним кліматом було отримано 

невиправдано великими. Порівняно з бонітетами ґрунтів бонітети клімату у 

Поліссі і в західних областях є суттєво вищими, у Лісостепу і Степу – нижчими.  

Синтезовані бонітети. Синтезовані бонітети, що враховують бонітети 

ґрунтів і бонітети клімату, продемонстровано на рис. 3.7. Через те, що бонітети 

ґрунтів і бонітети клімату у багатьох регіонах країни суттєво відрізняються, 

синтезовані бонітети змінюються відносно бонітетів ґрунтів. Встановлено 

загальну закономірність: у західних і північно-західних регіонах синтезовані 

бонітети відносно бонітетів ґрунтів збільшуються, у центральних, південних і 

південно-східних – знижуються. Чим значніше контраст між ґрунтом і кліматом, 

тим сильніше коригування балів синтезованого бонітету. У зв’язку з цим 

усереднені значення синтезованих бонітетів за зонами країни наближаються 

один до одного, що відображає об’єктивну реальність і призводить до 

об’єктивної оцінки природного потенціалу України.  
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Таблиця 3.10 

Бонітети ґрунтів, клімату та синтезовані бонітети основних  

орних ґрунтів України 

Код 

ґрунту на 

карті 

1:1500000 

Назва ґрунту 

Бал бонітету 

ґр
у
н

ті
в
 

к
л
ім

ат
у

 

си
н

те
зо

в
ан

и
й

 

1 Дерново-слабопідзолисті піщані та глинисто-піщані  32 41 37 

2 Дерново-середньопідзолисті супіщані 32 41 36 

3 Дерново-слабопідзолисті піщані та глинисто-піщані 41 45 43 

4 Дерново-середньопідзолисті супіщані 34 47 41 

6 Ясно-сірі та сірі опідзолені ґрунти 42 42 42 

7 Темно-сірі опідзолені ґрунти 46 45 45 

8 Чорноземи  опідзолені 52 40 47 

10 Чорноземи  реградовані 52 43 48 

11 Чорноземи типові малогумусні  та слабогумусовані 56 44 51 

12 Чорноземи  типові середньогумусовані 53 49 51 

13 
Чорноземи звичайні мало-та середньогумусні глибокі та ті 

самі міцелярно-карбонатні 
58 46 53 

14 Чорноземи звичайні середньогумусні 56 47 52 

15 
Чорноземи звичайні малогумусні та ті самі міцелярно-

карбонатні   
55 45 51 

16 
Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі та ті самі 

міцелярно-карбонатні 
53 48 51 

17 
Чорноземи південні малогумусні та слабогумусовані та ті 

самі міцелярно-карбонатні    
46 44 45 

20 
Чорноземи та дернові ґрунти щебенюваті на елювіі 

карбонатних порід (мергелю, крейди, вапняку) 
47 39 43 

23 Лучно-чорноземні грунти 54 41 48 

24 Лучно-чорноземні поверхнево солонцюваті 50 42 46 

25 Лучно-чорноземні глибоко солонцюваті 49 43 46 

27 Темно-каштанові солонцюваті 47 42 45 

28 Каштанові солонцюваті   50 43 47 

29 Лучні 53 45 50 

30 Лучні солонцюваті 42 44 43 

33 Солонці переважно солончакові 31 38 35 

34 
Лучно-чорноземні та дернові осолоділі глейові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

та солоді 
42 43 43 

35 
Дернові переважно оглеєні піщані, глинисто-піщані та 

супіщані ґрунти в комплексі зі слабогумусованими пісками 
44 42 43 

37 Буроземно-підзолисті грунти та поверхнево оглеені іх види 36 61 47 

38 
Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні ґрунти в комплексі 

з оглееними іх видами 
38 63 49 

39 Дерново-буроземні та гірсько-лучні грунти 40 62 50 



 

 

 

Рис. 3.6 Бонітет клімату України  
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Примітка. Дані наведено у балах 
 



 

 

 

Рис. 3.7 Синтезований бонітет ґрунтів України  
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Примітка. Дані наведено у балах 
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У цьому аспекті перевагу мають лісостепові і північно-степові області – 

Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська і Черкаська, найгіршим чином – 

Херсонська, Миколаївська, Луганська області і АР Крим. Очевидно, не 

випадково перші з них традиційно є житницею країни, другі – зовсім до неї 

віднести не можна, хоча за сприятливих умов і тут можливі відносно високі 

врожаї. Потенціал ґрунтів дозволяє це досягнути, потенціал клімату – стримує. 

Високий сумарний потенціал поліських областей є значно вищим 

порівняно з Лісостепом. І якщо сьогодні у рослинництві не досягнуто рівня 

лісостепових областей, то у тваринництві він є відчутно вищим [227-229]. 

Останнє є свідоцтвом того, що спеціалізація рослинницької галузі в Поліссі 

потребує змін. Слід більше вирощувати кормових культур і розвивати 

економічно більш вигідне тваринництво. У той же час виробництво цінних 

зернових і технічних культур у цій зоні доцільно мінімізувати. Незалежно від 

кон’юнктури ринку або інших економічно вигідних міркувань, спеціалізація 

господарств повинна враховувати природний (ґрунтовий та кліматичний) 

потенціал, оцінювання якого об’єктивно базується на бонітеті. 

Аналіз синтезованого бонітету доводить, що зони з найбільшими 

величинами (від 57 до 62 балів) порівняно з бонітетами ґрунтів суттєво 

зменшились, залишивши лише острівки у межах Лісостепу і північного Степу. 

Зате значно зросли площі з бонітетом 45-56 балів. Найнижчі за бонітетом ґрунти 

розташовано на півночі Полісся, на півдні, у сухо-степовій зоні, і, нарешті, на 

сході, у межах Луганської області. 

В ході досліджень проведено співставлення карти синтезованих бонітетів з 

відповідною картою чинних бонітетів [115] (рис. 3.8). Зрозуміло, порівняння 

такого роду може бути доволі умовним через те, що карта Л.Я. Новаковського і 

ін. власне картою не є. Ця карта лише відбиває середній бонітет ґрунтів у 

природно-сільськогосподарському районі. Тоді як запропоновану нами карту 

побудовано на основі дигіталізованої ґрунтової карти М 1:1500000 з використан-

ням багатьох ґрунтових і кліматичних показників як рівнозначних критеріїв. 



 

 

 
 

Рис. 3.8 Бонітет орних ґрунтів України [115]   
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Крім того, у тій та іншій карті були різні об’єкти бонітування (відповідно 

агрогрупи з природно-сільськогосподарського району і ґрунтовий контур), різні 

переліки критеріїв, по-різному обрано еталони (відповідно кращий врожай і 

оптимальні параметри ґрунтів і клімату), по-різному проведено розрахунки 

бонітетів. Тому важко було очікувати, що співставлення карт може дати цікаві 

висновки. Разом з тим, на картах є багато схожого, якщо не брати до уваги 

поліські та західні регіони. На обох картах бонітети ґрунтів у природно-

сільськогосподарському районі і синтезовані бонітети у цілому співпадають у 

межах Лісостепу і Степу. Різко виділяється поширеними бонітетами Вінницький 

острів сірих опідзолених і еродованих ґрунтів, Задонецький Степ, Присивашшя, 

піщані арени річок. У той же час більше відмін в першу чергу через те, що ми 

отримали підвищені оцінки територій із сприятливим кліматом. Сподіваємося, 

що цей підхід знайде розуміння у наших можливих опонентів, але ми 

переконані, що клімат має вирішальний (такий самий як і ґрунт) вплив на 

продуктивну функцію ґрунтів і бонітет ґрунтів необхідно характеризувати разом 

з кліматом, використовуючи прямі оцінки, а не поправки. 

Спробу довести рівнозначність ґрунтових і кліматичних критеріїв 

здійснено за допомогою факторного аналізу [11], визначивши силу впливу 

чинників на бал бонітету. Для того, щоб знайти відповідний коефіцієнт діапазон 

значень всіх чинників віднесено до їх середніх значень. Таким способом було 

оцінено здатність кожного чинника викликати зміни балу бонітету: чим вищий 

коефіцієнт, тим сильніше вплив цього чинника на бал бонітету. Результати 

проведених розрахунків відбито у табл. 3.11. До чинників найбільшої сили  

(І клас) віднесено показники вмісту продуктивної вологи в шарі 0-20 см, 

середньої сили (ІІ і ІІІ класи) – більшість ґрунтових й ґрунтово-кліматичних 

чинників. Найслабшим виявився грансклад.  

Таким чином, розглянуто бонітети ґрунтів, клімату і синтезовані бонітети 

орних ґрунтів України. Бонітети розраховано на підставі узагальнення даних про 

критерії ґрунтів і клімату відносно оптимальних параметрів, які прирівняні до 

вимог зернових культур. 
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Таблиця 3.11 

Факторний аналіз відносного впливу ґрунтових і ґрунтово-

кліматичних показників на бонітети земель 

Показники Коефіцієнти 
Угрупування 

показників за класами 

Показники ґрунтів: 

Гумус 0,275 ІІ 

Щільність будови 0,270 ІІ 

Рухомий фосфор 0,208 ІІ 

Рухомий калій 0,204 ІІ 

рН 0,186 ІІІ 

Оглеєння 0,154 ІІІ 

Грансклад 0,145 ІІІ 

Грунтово-кліматичні показники: 

Продуктивна волога у шарі 0-20 см 0,331 І 

Продуктивна волога у шарі 0-100 см 0,151 ІІІ 

Гідротермічний коефіцієнт 0,151 ІІІ 

 

Факторний аналіз дозволив ґрунтові і кліматичні критерії оцінити як 

рівнозначні. Віднайдено моделі впливу показників ґрунту і клімату на 

формування бонітетних оцінок. До найкращих віднесено лісостепові і північно-

степові ґрунти, стосовно клімату – західні і поліські регіони. За умов 

синтезування бонітети останніх значно зросли, південних – знизились. 

Співставлення бонітетів ґрунтів, що одержано за удосконаленої методики, з 

чинними виявило багато схожості, за виключення західних і поліських регіонів.  

 

3.3.2 Прогноз змін бонітетів ґрунтів  

 

Для формування сталого землекористування важливо мати об'єктивну та 

випереджаючу інформацію про зміни, що відбуваються в ґрунтах під впливом 

природно-антропогенного впливу. З огляду на те, що бонітет кількісно 

відображає характеристику якісного стану ґрунтів, він може і повинен виступати 

важливою складовою частиною їх оцінки, контролю, прогнозу змін, тобто, бути 
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найважливішим елементом підтримання екологічної рівноваги. Тому в сучасних 

умовах питання розробки і впровадження удосконалених методологічних 

підходів до бонітування ґрунтів, здатних враховувати не тільки реальні 

показники ґрунтів, а й прогнозувати зміни бальної оцінки при варіюванні їх 

значень стають актуальними, прогнозування при цьому має спиратися на 

достатню кількість зібраних та оброблених даних, щоб за допомогою 

зіставлення значень показників можна було встановити тенденції зміни бонітету 

ґрунтів у перспективі. 

Прогнозування якісної оцінки ґрунтів являє собою комплексну задачу, 

виконання якої може бути здійснено поетапно: облік та оцінка сучасного стану 

ґрунтових показників; науково-обґрунтоване передбачення трансформації якості 

ґрунтів (у досить тривалому періоді) в умовах високої або низької культури 

землеробства; правильне використання результатів прогнозування і т.і. 

Вперше спробу прогнозування змін бонітету ґрунтів України було 

зроблено ще В.П. Кузьмичовим [136]. У його роботі оцінено агровиробничі 

групи і підгруп ґрунтів за рівнем урожайності основних сільськогосподарських 

культур, простежено в динаміці вплив кліматичних та організаційно-

господарських умов на показники врожайності. За оціночні показники обрано 

природні властивості ґрунтів – потужність гумусованого профілю, вміст і запаси 

гумусу, рН, грансклад і ряд інших показників. Прогноз бонітету ґрунтів (на 

підставі динаміки продуктивності рослин) автором здійснено за рахунок оцінки 

загального характеру змін кліматичних умов території та поживного режиму 

рослин в динаміці. Ним вперше зроблено акцент на екологічні аспекти 

бонітувальних робіт щодо оцінки якості місць зростання для окремих культур. 

Аналіз існуючих методик бонітування та якісної оцінки ґрунтів дозволяє 

зробити висновок про те, що найчастіше для оцінки ґрунтів використовувалися 

досить стабільні ґрунтові параметри – потужність гумусованого шару, вміст 

гумусу, грансклад та ін. Однією з методик, яка оцінює якість ґрунтів на основі 

більш динамічних, так званих, грунтово-екологічних показників є методика 

І.І. Карманова зі співавт. [104, 111], найважливішим діагностичним показником 
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якої є щільність будови ґрунту. Прогнозування бальної оцінки ґрунтів здійснено 

шляхом розрахунку сучасних і перспективних бонітетів ґрунтів в умовах 

розвитку процесів окультурення або деградації за методикою І.І. Карманова та 

удосконаленим методичним підходом. Використання І.І. Кармановим грунтово-

екологічних показників для цілей бонітування ґрунтів дало можливість провести 

кількісну оцінку всієї сукупності екологічних умов, що впливають на ґрунтову 

родючість і обумовлюють продуктивність ґрунтів.  

При проведенні розрахунків враховували як реальні, так і змінені (у бік 

поліпшення або погіршення) показники ґрунтів. Облік варіювання показників 

необхідний у зв'язку з тим, що розвиток деградаційних явищ проявляється у 

погіршенні цих властивостей ґрунту – у збільшенні ступеня ущільнення і 

зниженні вмісту поживних речовин, тоді як процес окультурення 

супроводжується поліпшенням показників – розущільненням ґрунтів і 

підвищенням рівня поживних речовин (оптимум для щільності становить 

1,10-1,35 г/см3, для умісту рухомого фосфору і калію (за Чириковим) – 

відповідно 17,5 і 15,0 мг/100 г ґрунту).  

Розрахунки балів бонітету за методикою І.І. Карманова підтвердили 

значну залежність якісної оцінки ґрунтів від рівнів щільності будови (вихідних 

значень і тих, що змінюються в бік поліпшення або погіршення) (рис. 3.9). Так, 

наприклад, для дерново-слабопідзолистого глинисто-піщаного ґрунту 

збільшення щільності на 0,11 г/см3 (порівняно з початковим рівнем) призводить 

до зниження бонітету на 9 балів, зниження щільності на 0,28 г/см3 – до 

підвищення бонітету на 25 балів. Таким чином, дана методика дозволяє 

прогнозувати зміну бальної оцінки ґрунтів при зміні показників щільності. 

У результаті застосування удосконаленої методики для аналогічних 

розрахунків встановлено, що зміна значень щільності будови ґрунту і рівня 

забезпеченості ґрунту поживними речовинами (фосфором і калієм) призводить 

до зміни бальної оцінки ґрунту. Так, наприклад, загальний бонітет дернового 

опідзоленого глейового легкосуглинкового ґрунту (вихідні параметри: щільність 

будови – 1,58 г/см3; уміст Р2О5 – 5,5 мг/100 г ґрунту і К2О – 5,4 мг/100 г ґрунту) 

відповідно до запропонованої методики оцінюється у 59 балів (рис. 3.10 а). 
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Рис. 3.9 Динаміка варіювання бальної оцінки ґрунтів залежно від різних 

рівнів ущільнення (за методикою І.І. Карманова): 

1 – дерново-слабопідзолистий глинисто-піщаний ґрунт на морені; 

2 – дерновий опідзолений глейовий легкосуглинковий ґрунт на легкому 

суглинку; 

3 – темно-сірий опідзолений легкосуглинковий ґрунт на лесі; 

4 – чорнозем типовий малогумусний важкосуглинковий  на лесовій породі; 

5 – чорнозем звичайний потужний середньогумусний легкоглинистий на 

важкосуглинковому лесі; 

6 – чорнозем південний малогумусний карбонатний легкоглинистий на 

легкоглинистому елювії вапняка. 

 

Збільшення ступеню ущільнення ґрунту до 1,68 г/см3 (рівень 3) за 

незмінного вмісту рухомих форм фосфору і калію призводить до незначного 

зменшення бальної оцінки, лише на 1 бал. При зменшенні запасів поживних 

речовин до мінімальних значень (4,1 і 2,1 мг/100 г ґрунту відповідно) бальна 

оцінка ґрунту знижується також незначно (у межах 1-3 балів). Таким чином, 

зміна значень тільки одного з параметрів ґрунту при фіксованих значеннях 

інших не тягне за собою значної зміни оціночного балу ґрунту. 
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При одночасному погіршенні (рівень 1) або поліпшенні (рівень 5) значень 

досліджуваних ґрунтових показників відзначено значну динамічність бальної 

оцінки ґрунту − варіювання у межах від 3 до 6 балів і більше. Загальний бонітет 

темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового ґрунту (рис. 3.10, б) складає  

69 балів (рівень 3). 

 

а)  

 
 

б)  
 

Рис. 3.10 Динаміка варіювання балів загального бонітету при зміні деяких 

показників ґрунту (за удосконаленою методикою): 

а) дерново-слабопідзолистий глинисто-піщаний ґрунт; 

б) темно-сірий опідзолений легкосуглинковий ґрунт. 
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При збільшенні щільності будови ґрунту до 1,41 г/см3 бонітет знижується 

на 3 бали, при зменшенні запасів обмінного калію до 2,0 мг/100 г ґрунту − на 

2 бали (рівень 2). Зниження бонітету до 65 балів відзначено при одночасному 

погіршенні значень досліджуваних показників ґрунту (рівень 1). У той же час 

збільшення запасів поживних речовин до оптимальних значень (фосфору до 

15,1 мг/100 г ґрунту і калію до 8,1 мг/100 г ґрунту) призводить до зростання 

бонітетної оцінки ґрунту до 70 і 72 балів (рівень 4 і 5). 

Аналогічна тенденція зберігається відносно балів загального бонітету для 

інших досліджуваних ґрунтів, особливо якщо їх первинні вихідні параметри 

суттєво відрізняються від оптимальних. У випадку, коли значення показників 

ґрунту наближаються до еталонних, тобто, оцінюються у 100 балів, варіювання 

балів загального бонітету носить дещо невиражений характер. 

Вихідні ґрунтові параметри чорнозему типового важкосуглинкового 

(щільність будови та вміст Р2О5 – на рівні оптимальних значень) дозволяють 

оцінити його загальний бонітет у 76 балів. Зміна бальної оцінки в бік поліпшення 

можлива лише за рахунок збільшення вмісту рухомого фосфору (до 15,1 мг/100 г 

ґрунту), в такому випадку загальний бал бонітету може збільшитися до 77 балів. 

Зроблені розрахунки дозволяють прогнозувати зниження бальної оцінки в умовах 

розвитку деградаційних явищ: при збільшенні щільності (до 1,39 г/см3) − до  

74 балів , при зниженні вмісту рухомого фосфору (до 5 мг/100 г ґрунту) − до  

70 балів, при одночасному погіршенні всіх показників (щільність – 1,39 г/см3 ,  

Р2О5 −5 мг/100 г ґрунту і К2О − 1,9 мг/100 г ґрунту ) − до 65 балів.  

Бали загального бонітету чорнозему звичайного легкоглинистого 

варіюють у межах від 54 до 64 балів, чорнозему південного легкоглинистого − 

від 56 до 68 балів, дернового опідзоленого легкоглинистого ґрунту − від 58 до 

73 балів залежно від прогнозованих рівнів родючості. 

Бали часткового бонітету відображають диференційовану реакцію 

окремих сільськогосподарських культур на зміну значень ґрунтових показників, 

що обумовлено, насамперед, біологічними особливостями розвитку рослин. 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що найбільш 
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невибагливою культурою до значень щільності будови ґрунту і рівня 

забезпеченості елементами живлення з групи зернових культур є озиме жито 

(рис. 3.11, а). Варіювання значень досліджуваних ґрунтових чинників практично 

не відбивається на формуванні бальної оцінки для цієї культури. Досить високі 

бали часткового бонітету отримано для озимого жита (вище на 6-8 балів 

порівняно з іншими культурами) незалежно від значень параметрів 

досліджуваних ґрунтів. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.11 Варіювання балів часткових бонітетів (за удосконаленою 

методикою бонітування):  

а – дерновий опідзолений глейовий легкоглинистий ґрунт на легкому 

суглинку; 

б – чорнозем типовий малогумусний суглинковий на лесовій породі. 
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Деякі культури (кукурудза, соняшник і, особливо, цукрові буряки) більш 

чутливі до змін значень ґрунтових параметрів (рис. 3.11, б). Погіршення значень 

останніх помітно знижує бали бонітету для цих культур. Так, наприклад, для 

чорнозему типового важкосуглинкового діапазон варіювання значень часткового 

бонітету для цукрових буряків становить від 58 до 75 балів, для чорнозему 

південного − від 51 до 75 балів, для чорнозему звичайного − від 48 до 55 балів, 

для дерново-підзолистого ґрунту − від 40 до 58 балів залежно від вихідних і 

заданих рівнів родючості ґрунту. 

Отже, зміна ґрунтових параметрів у процесі їх окультурення чи деградації 

неминуче призводить до зміни якості ґрунтів, узагальненого та оцінюваного 

їхнім бонітетом. Тобто, якщо в розрахунках бонітету ґрунтів беруть участь 

досить динамічні показники, то виникає можливість прогнозування бонітету 

орних ґрунтів залежно від рівня їх використання 

В умовах розвитку фізичних і хімічних деградацій (переущільнення, 

зниження вмісту рухомих елементів живлення), що зараз є цілком ймовірним, а 

також у найближчій і віддаленій перспективі [155], слід очікувати погіршення 

якості ґрунтів. Особливо помітним останнє може стати при одночасному прояві 

декількох видів деградації. З цієї причини облік якості ґрунтів і періодичний 

розрахунок бонітету повинен стати обов'язковим у землекористуванні і в земель-

них відносинах, бо тільки він здатен об'єктивно відобразити якісний стан 

ґрунтів.  

З тієї ж причини методики бонітування ґрунтів, в яких використовуються 

динамічні показники, здаються переважніше тих, що засновані на 

маловаріабельних практично постійних параметрах (грансклад, потужність 

гумусованого шару та ін.). 

 

3.4 Бонітування екологічних функцій ґрунтів 

 

Більшість методик бонітування ґрунтів, використовуючи за основні 

критерії властивості ґрунтів або врожай культур, оцінюють лише продуктивну 
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функцію ґрунтів. Така оцінка не дає уявлення про стійкість ґрунтів до 

антропогенних або природних впливів, їх здатність пом'якшувати аномальні 

(руйнівні) впливи вологи, температури, забруднення, не допускати ерозійних 

явищ і залучення значних мас твердого і рідкого стоку в міграцію, зберігати 

характерні параметри, режими, потоки, різного роду обмінні процеси і в цілому 

життєвий комфорт для живої фази, її біорізноманіття. 

Сучасне ґрунтознавство розглядає ґрунт не тільки як «естественно-

историческое тело, обладающее плодородием», але й як природну 

поліфункціональну систему, яка забезпечує циклічний характер відтворення 

життєдіяльності на суші [69, 123]. На думку Г.В. Добровольського [68] чисельні 

функції ґрунту можна поділити на екосистемні (біогеоценотичні) та біосферні. 

Серед екосистемних виділяють фізичні, хімічні, біологічні та інформаційні функції, 

які зумовлені відповідними ґрунтовими властивостями, процесами та режимами.  

Необхідність оцінки екологічних функцій уже досить обґрунтована в 

літературі. Г.В. Добровольским та Є.Д. Нікітіним [67] виокремлено самостійний 

напрям – екологічне бонітування, спрямоване на облік широкого кола факторів, 

що визначають здатність ґрунтів здійснювати екологічні функції. У такому 

бонітуванні на першому плані стоїть не родючість, а зовсім інші критерії. При 

цьому малородючі торф'яні, прируслові, заболочені та інші ґрунти, що є 

малоцінними низькобонітетними, не можуть одержати низькі бали в 

екологічному бонітуванні, бо виконують найважливіші функції стабілізації 

режимів у ландшафтах. При бонітуванні таких ґрунтів має бути врахована їхня 

біосферна функція (підтримка стійкості, біорізноманіття та ін.), уразливість до 

навантажень і здатність до швидкої деградації за нераціонального використання. 

Усе це повинно знай ти відображення у стратегії використання й охорони, 

узагальненим критерієм яких буде екологічний бал бонітету. 

Екологічним функціям ґрунтів останнім часом приділяється досить багато 

уваги у науковій літературі [69, 123]. Такий інтерес визвано, на наш погляд, 

надмірно інтенсивним освоєнням ґрунтового покриву в результаті оранки, 

нераціональної меліорації, знищення лісів та ін., що призвело до деякого 
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поліпшення забезпеченості кореневмісного шару доступними елементами 

живлення, але, водночас, послабило екологічні функції ґрунтів. 

По-перше, це пов’язано з антропогенною трансформацією гідросферних 

функцій. Створені у природних ландшафтах відносно постійні вологообмін у 

зоні аерації і баланс надходження та відтоку вологи, підтримується певний 

рівень ґрунтових вод, річкового стоку, внаслідок чого забезпечується відносно 

постійний речовинний склад, глибина залягання сольових горизонтів. Ці водні 

характеристики коливаються за роками, однак, в цілому, є характерними для 

природних ландшафтів Полісся, Лісостепу, Степу або окремих їхніх 

компонентів (лісу, лугу, схилу, заплави). У результаті оранки, яка перевищила в 

Україні всі межі, і великомасштабної гідротехнічної меліорації (понад 6 з  

30 млн га орної землі) гідросферні і біосферні функції змінилися. Останнє 

проявилося у найбільш значущі зміни відбулися у змінах водного балансу [59, 

291], водного режиму грунтів [145] та забрудненні водойм через погіршення 

бар'єрної функції ґрунтового покриву [226, 343]. 

В умовах сільськогосподарського використання спостерігається значні 

зміни фізичних, хімічних, фізико-хімічних властивостей ґрунтів. На відміну від 

цього у природних умовах цілинні ґрунти перебувають у відносно стійкому 

стані, що обумовлено рівноважним балансом речовин і енергії. У цих ґрунтах 

діють механізми збереження, що підтримують рівноважний стан природного 

ґрунту. 

До таких механізмів відноситься, насамперед, біологічний механізм, який 

забезпечується залишковим мікробіологічним пулом – з настанням сприятливих 

параметрів вологи і тепла ґрунт швидко відновлює свої функції у зв’язку з 

діяльністю мікробіоти, що залишається після суворих зимових умов. 

Аналогічним чином діє постійно поновлювана система забезпечення ґрунту 

свіжою органічною речовиною, яка частково мінералізується, а частково 

перетворюється у гумус й згодом теж мінералізується. Цей процес 

продовжується упродовж сторіч, доки весь гумус повністю не оновиться. У 

чорноземах орієнтовно на це потрібно 400-600  років.  



152 

 

Комплексний механізм – через біохімічний кругообіг, низхідні й висхідні 

потоки в природних ґрунтах підтримується постійний склад речовин у часі. 

Біорізноманіття ґрунтового покриву – це також своєрідний механізм 

підтримки ґрунтів і меж між ними в просторі. Мозаїка ґрунтового покриву в 

природних умовах підтримується протягом невизначено тривалого часу 

(щонайменше доти, доки не відбуваються геоаномалії чи істотні просторові 

трансформації). 

При засвоєнні ґрунту людиною ситуація є протилежною. При цьому 

можуть виникати такі ситуації: повне незворотне руйнування ґрунту через 

будівництво, асфальтування, відкриті розробки копалин тощо та різні його 

трансформації унаслідок переривчастої дії обробітку, агрохімікатів, меліорації, 

техногенних викидів. Освоєний ґрунт активно протидіє втручанню 

антропогенних навантажень. Це, передусім, біологічний, зокрема самоочисна 

здатність, та фізико-хімічний механізми (буферність, адсорбція, бар'єрна 

функція). Завдяки їхньому існуванню ґрунт здатний зменшувати негативні 

наслідки ксенобіотичних втручань. Кожен тип ґрунту має визначену ємність 

протидії, після перевищення якої він незворотньо погіршується. 

Антропогенні дії призначені для того, щоб усунути певні недоліки ґрунту, 

підвищити родючість і врожай. Але, на жаль, за нераціонального використання 

антропогенних факторів ґрунти найчастіше не тільки не поліпшуються, але й 

деградують. З огляду на це ґрунти, що перебувають у сільськогосподарському 

користуванні, є нездатними до повноцінного виконання екологічних функцій. На 

жаль, попри досить значний обсяг даних щодо гідро- і біосферних функцій, 

здійснити їхнє бонітування важко. 

Складною задачею є оцінка інших функцій ґрунтів – атмо-, літо-, етно- і 

загальнобіосферні. Тут не лише відсутні методологічні підходи, а й дуже 

обмежені експериментальні матеріали.  

За екологічного бонітування цих функцій варто брати до уваги кілька 

постулатів [188]: 
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-  ґрунти мають ясно виражені газорегуляторні функції складу атмосфери. 

Унаслідок продукування газів ґрунтовими організмами й активного обміну з 

приземним шаром повітря здійснюється коригування складу повітря, що 

первісно дуже істотно відрізняється від газового складу ґрунту. Ґрунт у значних 

масштабах через свою активну поверхню, пористість, різницю тисків і 

температур, вітру й інші фактори поглинає О2, СО, N2, SO2, Н2S, вуглеводні. Не 

менш активно він виділяє в атмосферу гази, й передусім СО2, багато летких 

органічних та інших речовин, що стає особливо помітним за нераціонального 

використання ґрунтів (скажімо, за інтенсивної дегуміфікації орної землі й 

особливо торф'яних ґрунтів, якщо останні використовують в інтенсивній 

сівозміні, тоді дія торфу підсилюється); 

- ґрунтовий і рослинний покрив істотно сприяє захисту літосфери від дії 

екзогенних факторів. Через спадні й висхідні потоки речовин (зокрема їхню 

міграцію за допомогою коренів рослин)ґрунти здатні змінити верхні шари 

літосфери Антропогенна діяльність здатна порушити цю функцію ґрунтів, 

особливо ті види діяльності, що прискорюють їхню ерозію. Ознаки  

нестабільності використовуваних ґрунтів проявляються і в дефіцитному балансі 

біогенних елементів, різних деградаціях, формуванні нехарактерних рис в 

антропогенних ґрунтах (плужної підошви, що сповільнює потоки речовин, 

структури, динаміки будови, вкороченої кореневої системи та ін.); 

- зусиллями Л.Н. Гумільова [57] встановлено зв'язок між етносом 

(розселенням, культурними і побутовими особливостями народів) і 

географічними умовами, зокрема ґрунтом. Етносферні функції ґрунтів істотно 

впливають на життя етносів, формуючи їхню залежність від природи (зручність 

в освоєнні, забезпеченні харчуванням, розвитку промислових і аграрних 

галузей). Хоча дію цього фактора в основному пов'язують з історичними 

аспектами, коли етнос лише почав формуватися, навіть нині така функція є 

актуальною. Попри те, що людина, використовуючи досягнення науки, може 

освоїти будь-які найнесприятливіші території, його значення не зменшується, а, 

навпаки, зростає.  
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На наш погляд, екологічний бонітет ґрунту повинен бути набагато вищим, 

ніж той, що заснований на врахуванні продуктивної функції. У Земельному 

кодексі України чорноземні ґрунти належать до особливо цінних, виведення 

яких із сільськогосподарського використання справедливо ускладнено і 

можливо лише у виняткових випадках. Водночас порушення у цій частині 

настільки поширені, що стали правилом. Якби існував екологічний бонітет, а 

вартість компенсації при виведенні йому відповідала, можна припустити, що 

порушення стали б неможливими; 

Методологія бонітування екологічних функцій повинна бути побудована із 

залученням таких критеріїв: 

- по-перше, параметр ґрунту, що перебуває в умовах цілини і зберігає 

властивості та режими природного ґрунту і природного ґрунтоутворення. В 

Україні знайти цілинні ґрунти через  майже суцільну розораність важко, однак, у 

кожній ґрунтово-кліматичній зоні вони є в рамках Національних парків і 

заповідних територій. На жаль, дослідження ґрунтів у них, за винятком 

заповідників «Асканія-Нова» та частково «Михайлівська Цілина», не проводять. 

Водночас це були б чудові еталони екологічного функціонування, оцінити які 

можна в 100 балів; 

- по-друге, параметри всіх видів антропогенних навантажень, нормовані 

як. припустимі, неприпустимі, проміжні. Припустимі – це параметри, що не 

викликають незворотних змін властивостей режимів ґрунтів і, відповідно, не 

мають таких самих наслідків у екологічному функціонуванні. 

Ряд механічних і хімічних навантажень, які можна вважати 

припустимими, вже розроблено. До них можуть належати гранично допустимі 

норми впливу ходових систем мобільних агрегатів, що усувають незворотне 

переущільнення ґрунту, екологічно обґрунтовані норми застосування азотних 

добрив, граничні значення яких нині існують у Швеції, Австрії та інших країнах 

як закони, інші різноманітні обмеження (спалювання стерні, поливи водами 

певного складу, рекомендації про раціональні сівозміни й обробіток). На жаль, 

таких матеріалів поки що мало і багато з них є такими, що не мають відповідного 
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статусу, тому їх і не дотримуються. Неприпустимі – відповідно, параметри, що 

викликають деградацію ґрунту і порушення її екологічного функціонування. 

По-третє, параметри, що характеризують ґрунт в умовах різного 

навантаження. Це своєрідні функції відгуку у вигляді параметрів нормування 

властивостей ґрунтів як оптимальні, неоптимальні, проміжні. Для нормування 

потрібно набрати певну кількість синхронних спостережень про зміну 

властивостей ґрунтів залежно від навантаження (механічного і хімічного) і 

зіставити сформовані параметри з параметрами цілини та вимогами рослин. 

Якщо параметри розораного ґрунту значно відрізняються від цілинного, його 

бонітет слід визнати низьким і залежно від стану конкретних властивостей 

запропонувати відповідні заходи виправлення. Якщо ж параметри реальних 

ґрунтів близькі до вимог польових культур, то кращим способом підтримки 

їхнього бонітету буде мінімізація впливу на нього (мінімізація обробітку, 

обмежений тип мінерального живлення, ґрунтозахисні сівозміни та ін.). 

Використавши результати В.В. Медведєва [158, 159] з дослідження 

властивостей цілинного та розораного чорнозему типового середньо-

суглинкового, ми провели розрахунок екологічного бонітету (табл. 3.12). 

Параметри цілини взято за 100 балів. Параметри орного ґрунту було оцінено 

щодо цілини. Якщо брилистість цілини 5-7 % взяти за 100 балів, а на 

деградованому ґрунті аналогічний параметр оцінено в 18-20 %, то екологічний 

бал цього ґрунту становитиме 32. Отже, середній екологічний бал орного ґрунту 

буде 64. Встановлено, що зниження екологічного балу спричинили показники 

структури і щільності будови. 

Інтенсивний обробіток призводить до морфологічної деградації агрегатів, 

глибокої перебудови порового простору: порівняно з цілиною погіршується 

форма агрегатів, їхня порядковість, збільшується уміст неагрегованого 

матеріалу та співвідношення між- і внутрішньоагрегатної пористості. 

Розпушування і часткове руйнування ґрунту за умов обробітку та наступне 

відновлення рівноважної щільності призводять до значних змін водно-

повітряного та інших режимів.  
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Таблиця 3.12 

Усереднені параметри 0-30-см шару цілинного (природного, заповідник 

«Михайлівська Цілина») і давньоорного (деградованого, дослідна станція) 

чорнозему типового середньосуглинкового Сумської області [188] 

Параметри, одиниці вимірювання 

Ґрунт 
Екологіч- 

ний бал природний 
деградо-

ваний 

Структурно-агрегатний склад, %: 

брилистість (> 10 мм) 5-7 18-20 32 

агрономічно цінні агрегати (10-0,25 мм) 80-85 50-60 67 

пил (<0,25 мм) 8-10 14-16 60 

механічна міцність агрегатів 2 66 72 

Коефіцієнт водостійкості структури 0,7-0,8 0,5 67 

Щільність будови, г/см3: 

під час сівби ярих 1,0-1,1 1,1-1,2 92 

рівноважна 1,1-1,2 1,2-1,3 92 

Уміст гумусу, % 6,3 4,6 73 

Водопроникність за рівноважної щільності, 

мм/г: за 6 год 
65-70 50-52 76 

коефіцієнт всмоктування 1,1-1,2 3,5-4,0 31 

Фактор дисперсності 4,0 7,5 53 

Ґрунтово-гідрологічні константи за рівноважної щільності, %: 

вологість в'янення 11,0-11,5 12,0-12,5 12,0-12,5 92 

вологість розриву капілярів 16,0-17,0 18,0-19,0 18,0-19,0 89 

найменша вологоємність 25,0-26,0 24,0-25,0 24,0-25,0 96 

діапазон активної вологи 9,0 6,0 67 

Мікробудова агрегатів та пор: 

коефіцієнт оформленості 0,40-0,50 0,10-0,25 0,10-0,25 39 

порядковість агрегатів 5-6 2-3 45 

співвідношення агрегатів високого та 

низького порядку 
15:5 10:10 56 

кількість неагрегованого матеріалу, % 8 32 25 

Середній екологічний бонітет 64 
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Структурно-агрегатний склад ґрунту за довгострокової оранки значно 

змінюється: зменшується кількість агрономічно цінної фракції, її водостійкість, 

механічна міцність, зростає брилистість. Одним з найбільш істотних наслідків 

зменшення стабільності порового простору за тривалого обробітку є динаміка 

показників щільності і пористості ґрунту в період між основним обробітком та 

збиранням урожаю культури.  

Іншим наслідком розорювання є плужна підошва, що затримує потоки 

вологи й ріст коренів. Рівноважна щільність будови на ріллі є істотно вищою, а 

переущільнення поширюється за межі орного шару. Не менш важливими є зміни 

хімічних, фізико-хімічних і біологічних властивостей, з яких варто підкреслити 

зменшення вмісту гумусу, зміни його якості, реакції ґрунтового розчину, 

ємності всмоктування, співвідношення обмінних катіонів, мікробного пулу і 

мікробіологічної активності. 

Не маючи достатньої кількості матеріалів для оцінювання екологічного 

бонітету і подібних матеріалів у літературі, досить важко інтерпретувати 

отримані дані. Можна лише відзначити зниження екологічного бонітету в 

2-3 рази порівняно з еталоном, що свідчить про численні негаразди в екосфері 

України: надмірно інтенсивний обробіток, недотримання вимог високої 

культури землеробства, виражену в незадовільній структурі сільсько-

господарських угідь, недостатньому розвитку заповідних, лісових та 

грунтоохоронних угідь. Також недооціненою є проблема збереження 

біорізноманіття [340]. Залежно від розв'язання цих проблем і буде визначено 

долю сталого розвитку в Україні та умови сприятливого екологічного 

функціонування ґрунтів і ґрунтового покриву. Цьому сприятиме екологічний 

бонітет, удосконалення методики його розрахунку і впровадження у практику 

ґрунтових, агрономічних, екологічних та соціальних досліджень. 

Таким чином, бонітування екологічних функцій ґрунтів, зокрема їхньої 

здатності регулювати параметри, режими, речовинні потоки, обмінні процеси і, 

в цілому, біорізноманіття, стійкість життєвий комфорт для живої фази ґрунту є 

необхідним додатком до традиційного бонітування, в основі якого – оцінка 

продуктивної здатності ґрунту. 
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Об'єктивна оцінка екологічних функцій ґрунту може бути здобута за 

допомогою зіставлення якомога ширшого переліку показників заповідної цілини 

(еталонний ґрунт з природними і стійкими в просторі і за часом режимами) і 

орного грунту, що перебуває під впливом різних навантажень переважно 

ксенобіотичного походження. 

Беручи до уваги те, що цілину взято за 100 балів, на підставі порівняння 

19-ти параметрів чорнозему типового розраховано попередній екологічний 

бонітет орної землі, який склав 64 бали. Для давньоорного темно-каштанового 

ґрунту він становить 52 бали. Такі показники свідчать про численні недоліки у 

використанні ґрунтів і потребують термінових заходів щодо їхньої охорони. 

На останок зауважимо, що за час, що минув з моменту розробки чинної 

методики бонітування ґрунтів, в країні не було запропоновано жодного 

методичного підходу. Удосконалений підхід, що обговорено у нашій роботі 

отримав широке обговорення, було отримано понад 30 рецензій від вітчизняних 

та іноземних фахівців. В цілому методичний підхід було схвалено, однак, на 

жаль, в Україні він не набув статус чинного. Але правильність запропонованого 

методичного підходу з роками лише підтвердилася, він набув широкого 

використання фахівцями України та країн колишнього СНД. Висока цитованість 

монографій та статей, де викладено основні його положення – реальне 

підтвердження цьому. Автори мають фактичне підтвердження використання 

методики для учбових цілей: для студентів, спеціалістів, магістрів, викладачів з 

агрономічної, біологічної, економічної та географічної спеціалізації. 

На наше переконання, запровадження удосконаленої методичного підходу 

сприятиме об’єктивізації підходів до оцінювання якості ґрунтів, визначення їх 

цінності, вирішення питань раціонального землекористування та охорони, 

віднайдення шляхів для реального наповнення державного і місцевих бюджетів, 

що є вкрай важливим для сучасних економічних умов, що склалися в Україні. 
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Висновки до розділу 3  

 

У розділі на підставі критичного огляду найбільш розповсюджених 

методик бонітування ґрунтів представлено удосконалену методику бонітування 

грунтів, яка дозволяє оцінювати продуктивні та екологічні функції ґрунтів та 

має переваги порівняно з існуючими аналогами за рахунок проведення 

комплексної оцінки показників системи «ґрунт-клімат-поле», визначає 

потенційну й ефективну родючість ґрунтів та дозволяє отримати бонітет ґрунту, 

бонітет клімату і узагальнений бонітет земельної ділянки. Методика передбачає 

коригування балів бонітету за допомогою поправних коефіцієнтів на 

окультуреність (осушення, зрошення, заходи з хімічної меліорації) або 

деградованість ґрунту, а також на природні або антропогенні вади, що знижують 

родючість – еродованість, переущільнення, підкислення, осолонцювання, 

засолення, забруднення тощо. Розраховано бонітети ґрунтів, клімату та 

узагальнені бонітети земель, розроблено відповідні картографічні матеріали та 

надано їх детальну характеристику на прикладі орних ґрунтів України. Прогноз 

змін бонітетів здійснено на підставі розрахунку сучасних і перспективних 

загальних та часткових бонітетів ґрунтів у нестабільних екологічних умовах 

(розвитку процесів окультурення або деградації) за методикою І.І. Карманова та 

удосконаленою методикою.  

Удосконалена методика дозволяє також провести бонітування екологічних 

функцій ґрунтів, об'єктивну оцінку яких у вигляді екологічного бонітету 

отримано на підставі порівняння чисельних параметрів цілинного та орного 

ґрунту - чорнозему типового середньосуглинкового. Встановлено, що основне 

зниження екологічного балу спричинили показники структури і щільності 

будови. Отримані дані свідчать про численні недоліки у використанні орних 

ґрунтів і потребують термінових заходів щодо їхньої охорони.  

Результати досліджень за цим розділом описано у ряді наших робіт [66, 

174, 185-188, 194, 195, 200-202, 213, 250, 253, 262, 265, 308, 368]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСІВ ЦІННОСТІ ОРНИХ ГРУНТІВ НА 

ГРУНТОВО-ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСНОВІ 

 

4.1 Удосконалення методичних підходів до оцінювання орних ґрунтів 

 

З розвитком ринкових механізмів у сільському господарстві, закріпленням 

приватної власності земля неминуче повинна здобути вартість і стати об'єктом 

купівлі-продажу. Власне ціну земля здобула ще при соціалізмі, тому що 

впровадження господарського розрахунку і товарно-грошових відносин, 

удосконалювання економічних підходів вимагало грошової оцінки. У зв’язку з 

цим встановити вартість землі можна було тільки через дохід. Це доводили 

марксистські положення, які існують й зараз. Ціна землі, як і раніше, 

пропорційна земельній ренті (тобто, доходу) і є зворотно пропорційною відсотку 

банківської ставки. Збільшенню ціни землі спряють збільшення доходу і 

зменшення банківського відсотку, що характерно для більшості країн з 

розвинутою ринковою економікою та ефективним сільськогосподарським 

виробництвом. Однак в Україні внаслідок нестабільної аграрної політики та 

малоприбутковості більшості аграрних підприємств, все навпаки: банки, 

прагнучі зменшити ризик від кредитування села, збільшують процентну ставку. 

У зв’язку з цим ціна на землю в Україні не може бути високою. Саме тому в 

країні повинні бути розроблені інші механізми ціноутворення на земельні ділянки. 

Ціну землі підвищує, так званий приєднаний капітал (застосування добрив, 

меліорацій, поліпшених технологій). Разом з тим, незважаючи на об'єктивно 

досить складні і суперечливі фактори ціноутворення на землю, для будь-якого 

землекористувача очевидним є той факт, що цінність земельної ділянки 

визначається, в першу чергу, вартістю вирощеної на ньому і реалізованої 

сільськогосподарської продукції, тобто, її прибутковістю (різницею між ціною 

реалізації і витратами). У той же час вартість продукції визначається багатьма 

причинами і, в остаточному підсумку, регулюється економічною, соціальною і 
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політичною ситуацією в країні. Перелік факторів, що впливають на економічні 

взаємини в агросфері є чималим. Тут важливо все: і родючість земельної ділянки 

(диференціальна рента 1), і клімат, і місце розташування (диференціальна 

рента 2), і рівень застосовуваної технології, і наявність або відсутність субсидій 

держави, і диспаритет цін на пальне, техніку, послуги і цін на продукцію, і 

демографічні фактори. Вартість земель вище там, де вище їх якість, вище 

технологія (тобто, більше застосовується добрив, засобів хімізації, меліорації, 

краще техніка), більше попит на земельні ділянки, краще кон’юнктура ринку, 

вище доходи населення. Наприклад, у Німеччині ціна 1 га ріллі складає більш 

20 000 у.о., у Швейцарії – набагато вище, а в Росії – не перевищує 400 у.о. Попит 

та пропозиція – найважливіші фактори, що визначають вартість земельної 

ділянки. Як не дивно, у країнах, де ціни високі, ринок земель досить розвинений. 

В країнах з низькими цінами та низькими доходами населення земля не 

користується попитом. Сподівання, що в Україні зі скасуванням мораторію на 

купівлю-продаж земель покращиться ситуація в агросфері за рахунок іпотеки й 

активізації ринку, можуть не виправдатися. Існуючі економічні прогнози 

здаються цілком обґрунтованими [342]. Без підвищення прибутковості, без 

істотного поліпшення технологій у землеробстві ціна на земельні ділянки навряд 

чи досягне їх реальної вартості.  

Загальна закономірність ціноутворення на земельні ділянки у світі – 

невідповідність між фактичною і реальною вартістю земель. Це сталося не 

тільки внаслідок складної і часом суперечливої взаємодії економічних і 

соціальних умов, (а в Україні до того ж внаслідок нерозвиненості  ринкових 

відносин), але ще і тому, що оцінюється лише продуктивна функція земель і не 

враховуються їх численні екологічні функції, зокрема, їх екологічна цінність. З 

цієї причини вартість землі, як правило, недооцінюється. Таке положення є 

особливо несприятливим для країн, де екологічний імператив (домінування 

екологічних аргументів над економічними) не одержав визнання в суспільстві. 

Саме як і в Україні. Тут взагалі склалося парадоксальне положення. У результаті 

земельної реформи землю було передано селянам у приватну власність 
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безкоштовно. Звичайно ж, така акція аж ніяк не сприяла підвищенню вартості 

земель. Є небезпека того, що й у майбутньому, коли мораторій на купівлю-

продаж земель буде знятий, низькі ціни через переважну бідність населення, 

збережуться. Заплатити реальну вартість зможуть лише олігархи чи іноземці 

(останнім, правда Земельний кодекс забороняє купувати землі), або, нарешті, 

банки можуть стати власниками земель через неповернений землекористувачами 

іпотечний кредит. 

Як би не розвивався надалі ринок землі в Україні, грошова оцінка повинна 

сприяти його цивілізованості, тому що може вирішити широке коло питань, а 

саме визначити: розмір земельного податку, орендної плати (так звана 

нормативна грошова оцінка); розмір (у вартісному вираженні) втрат 

сільськогосподарського або лісогосподарського виробництва, компенсації при 

відчуженні земель; вартісне вираження земельного реформування і заходів щодо 

охорони земель; грошову складову землевпорядної документації; поточну 

експертну ціну (наближену оцінку, що надалі трансформується в ринкову при 

зрівноважуванні попиту та пропозиції). 

Усі перераховані цільові функції грошової оцінки поєднуються в 

нормативну й експертну оцінки, концептуальні основи якої викладено 

М.М. Федоровим та ін. [128]. Нормативна оцінка базується на використанні, так 

званих, рентної і витратної концепцій. Рентна оцінка враховує продуктивність 

земель, диференціальну ренту і термін капіталізації. Витратна – сукупність 

витрат на освоєння і використання земель з урахуванням природних умов.  

При використанні ренти враховуються нормативи витрат на вирощування 

продукції і розрахункові показники диференціального доходу, одержаного у 

кожній агровиробничій групі ґрунтів. Рентний дохід встановлюється не у всіх 

природно-сільськогосподарських районах, а тільки в репрезентативних 

(еталонних). В інших районах передбачено лише процедуру екстраполяції за 

принципом аналогії і періодичного уточнення грошової оцінки. 

Хоча у згаданій концепції передбачається уточнення грошової оцінки за 

рахунок показників бонітування ґрунтів та економічної оцінки, ні те, ні інше не 
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здійснювалося. Дані бонітування ґрунтів не використовувалися. В.Я. Мессель-

Веселяк [215] пояснює це тим, що бонітет не враховує рівень прибутковості 

земель. Доречно при цьому запитати: а хіба для цього призначений бонітет?), а 

рентна оцінка, яку встановлено ще в 1988 році, не коректувалася жодного разу. 

Насправді, грошову оцінку, яку встановлено в середині 90-х років минулого 

століття, коригували лише відповідно до інфляції гривні. 

Замість бонітетів (найбільш об'єктивних показників родючості ґрунтів) у 

нормативній оцінці використовуються дані врожайності сільськогосподарських 

культур, отримані в масових польових дослідах на контрольних і удобрених 

варіантах. Причому перевагу віддано врожайності на контролі, що в підсумку 

занижує нормативну грошову оцінку, і надалі, як ми вважаємо, занижує податки 

й інші платежі. 

Ще більше невизначеності у встановленні експертної грошової оцінки 

земель, тому що вона допускає використання порівняльного підходу. Це означає 

наступне: якщо грошова оцінка конкретної земельної ділянки є невідомою, 

можна використовувати відповідну оцінку іншої, подібної до оцінюваної, 

ділянки. Однак, в оцінюванні враховується минулий рентний дохід та витрати, 

понесені на поліпшення земельної ділянки. Недоліки першого ми уже 

відзначали, другого - ще більш очевидні труднощі, тому що точний облік 

вартості зроблених вкладень у ділянку навряд чи є можливим взагалі, особливо 

за відсутності земельного кадастру для новостворених земельних ділянок на 

фоні зміни форми власності і численних недосконалостей в обліку. Тому автори 

концепції удосконалення оцінки земель в Україні [128] зовсім не випадково 

визнають неопрацьованість запропонованої методології, вказуючи на 

необхідність її удосконалення.  

На підставі аналізу існуючих нормативів окреслено основні проблеми 

земельних відносин та обґрунтовано необхідність розробки методичних підходів 

щодо оцінювання орних ґрунтів. Запропоновано використання фундаментальної 

(базової) та поточної (ринкової) оцінок для визначення цінності орних ґрунтів на 

ґрунтово-екологічній основі. Базова відображає потенційні можливості ґрунту 
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для виробництва продукції та дозволяє оцінити його екологічне значення, є 

вищою за ринкову і не залежить від соціально-економічних умов розвитку 

країни та може використовуватися для вирішення довгострокових цілей планування, 

прогнозування раціонального використання та захисту земельних ресурсів. 

Поточна відображає динаміку ринкових відносин, співвідношення попиту та 

пропозиції і визначає поточну цінність ґрунту в межах окремої земельної ділянки. 

Базова оцінка могла б знайти широке застосування у ґрунтозахисному 

напрямку. Наприклад, у розрахунку повної компенсації за знищення ґрунту, чи 

часткової компенсації за його нераціональне використання, допущену 

деградацію чи забруднення, при виведенні ґрунту із сільськогосподарського 

використання під будівництво. Ясно, що якщо нараховувати такого роду 

платежі, виходячи з підвищеної вартості, то й розмір компенсації буде 

відповідно порівняно вище з експертною оцінкою. Адже остання через низьку 

прибутковість підприємств буде невеликою. 

Іншою нашою пропозицією є змінити методику розрахунку грошової 

оцінки, а саме виключити рентний підхід при обрахуванні грошової оцінки і 

скористатися бонітетом. Раніше ми підкреслювали [66], що бонітет як 

синтезована оцінка ґрунту, клімату і поля має безсумнівні переваги порівняно з 

загальноприйнятою оцінкою, що спирається тільки на традиційне представлення 

про бонітет ґрунту. Причому ці переваги виглядають найбільш рельєфно саме 

тоді, коли ми хочемо виразити цінність земельної ділянки через його вартість. 

Детально про розрахунок фундаментальної та поточної грошової оцінки за 

запропонованим методичним підходом мова буде йти у підрозділах 4.2 і 4.3 

представленої на розгляд дисертаційної роботи. 

Землекористування, як відомо, в Україні є платним і регулюється законами 

і Постановами Верховної Ради [273-276], Основним обов'язковим платежем 

згідно Закону України «Про плату за землю» [279] є земельний податок, який 

стягується з землевласників і землекористувачів. Ставки податку майже щорічно 

переглядаються і диференціюються залежно від категорії земельних угідь. 

Законом не було передбачено зробити ретельну інвентаризацію платників 
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податків. На жаль, незважаючи на виняткову важливість формування 

достатнього фонду коштів для здійснення заходів щодо охорони ґрунтів 

(основне призначення податку) інвентаризація й дотепер не завершено. У той же 

час у законі передбачено численні категорії землевласників (юридичних і 

фізичних осіб), що не платять податку взагалі або платять їх за зниженими 

ставками. Усе це не сприяє формуванню фонду коштів і виконанню заходів 

щодо захисту ґрунтів від деградації, підвищення їхньої родючості. До того ж 

Верховна Рада щорічно призупиняє чинність закону. Точніше кошти 

збираються, але використовуються не за призначенням, а на латання дір у 

державному і місцевих бюджетах. 

Наші розрахунки доводять, що якби Закон виконувався, можна було б 

створити фонд приблизно 0,3 млрд грн щорічно. Використовуючи передбачений 

в Законі розподіл, Держгеокадастр з цієї суми отримав би близько 90 млн грн, 

обласний бюджет біля 30 млн грн, сільські, селищні і міські ради – приблизно 

175 млн грн. З огляду на різноманітні потреби в хімізації, агролісомеліорації, 

відновлення гідротехнічних і реконструкції протиерозійних споруд, ця сума є 

явно недостатньою. Однак, якщо збільшити податкові ставки (хоча б у 3-4 рази – 

замість 0,1-0,03 до 0,30 (0,50)-0,10 від вартості земельної ділянки), змінити 

розподіл коштів на користь місцевих бюджетів (адже там насамперед потрібно 

займатися охороною ґрунтів), різко скоротити кількість неплатників податку, 

можливо, запозичити частину коштів з великих населених пунктів, ситуація 

докорінно змінилася б.  

Головним джерелом поповнення фонду, як нам представляється, є зміна 

концепції Закону. Розраховувати вартість ґрунтів не з ренти, а з бонітетів. Адже 

рентний підхід, коли в основу розрахунку вартості беруть дохід с.-г. 

підприємства, істотно занижує вартість і податок.   

В ході досліджень було здійснено подібні порівняння й одержано 

результати, які відображено у табл. 4.1. Сума виросла в 4,6 рази. Якщо ж 

змінити розподіл на користь нижчого рівня (з 60 до 80 % від сумарного 

платежу), то в місцевих радах виявиться близько 1 млрд грн. 



 

 

 

Таблиця 4.1 

Фонд коштів на охорону ґрунтів, який сформовано на основі рентного доходу та бонітетів ґрунтів 

Адміністративна 

одиниця 

Сумарний розмір платежів 

млн грн, на основі1) 

Відрахування, розраховані2) на основі 

рентного доходу, млн грн, на користь 

Відрахування, розраховані3) на основі 

бонітетів, млн грн, на користь 

рентного 

підходу 
бонітетів 

Держгео- 

кадастру 

обласного 

бюджету 

бюджета 

місцевихрад 

Держгео- 

кадастру 

обласного 

бюджету 

бюджету 

місцевих 

рад 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АР Крим 17,46 52,03 5,25 1,75 10,46 5,20 5,20 41,63 

Вінницька 16,50 71,28 4,95 1,65 9,90 7,13 7,13 57,02 

Волинська 6,73 34,26 2,01 0,67 4,05 3,43 3,43 27,40 

Дніпропетровська 17,41 86,00 5,22 1,74 10,45 8,60 8,60 68,80 

Донецька 15,54 67,60 4,65 1,55 9,34 6,76 6,76 54,08 

Житомирська 7,97 55,39 2,40 0,80 4,77 5,54 5,54 44,31 

Закарпатська 2,57 15,21 0,78 0,26 1,53 1,52 1,52 12,17 

Запорізька 16,41 70,72 4,92 1,64 9,85 7,07 7,07 56,58 

Івано-Франківська 3,90 21,80 1,17 0,39 2,34 2,18 2,18 17,41 

 
 

1) Підраховано з урахуванням диференціації вартості різних видів сільськогосподарських угідь з урахуванням індексації цін на 

01.01.2004. Розмір платежів зменшено на 20 % за рахунок площ, які не оподатковуються (прийнято експертно);  
2) На користь Держгеокадастру 30 %; обласного бюджету – 10 %; місцевих рад – 60 % від сумарного розміру платежів (згідно закону 

«Про плату за землю»); 
3) На користь Держгеокадастру 10 %; обласного бюджету – 10 %; місцевих рад – 80 % від сумарного розміру платежів. 

1
6
6
 



 

 

 

Продовж. табл.4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Київська 12,10 61,23 3,63 1,21 7,26 6,12 6,12 48,99 

Кіровоградська 14,17 70,99 4,26 1,42 8,49 7,10 7,10 56,79 

Луганська 10,40 50,23 3,12 1,04 6,24 5,02 5,02 40,19 

Львівська 6,97 41,54 2,10 0,70 4,17 4,15 4,15 33,24 

Миколаївська 11,82 56,03 3,54 1,18 7,10 5,60 5,60 44,83 

Одеська 16,88 85,75 5,07 1,69 10,12 8,58 8,58 68,59 

Полтавська 16,65 77,42 4,98 1,66 10,01 7,74 7,74 61,94 

Рівненська 6,24 30,95 1,86 0,62 3,76 3,10 3,10 24,75 

Сумська 10,53 53,39 3,15 1,05 6,33 5,34 5,34 42,71 

Тернопільська 7,38 31,88 2,22 0,74 4,42 3,19 3,19 25,50 

Харківська 16,58 76,10 4,98 1,66 9,94 7,61 7,61 60,88 

Херсонська 16,50 46,86 4,95 1,65 9,90 4,69 4,69 37,50 

Хмельницька 12,32 55,44 3,69 1,23 7,40 5,54 5,54 44,36 

Черкаська 13,17 53,34 3,96 1,32 7,89 5,33 5,33 42,68 

Чернівецька 3,75 17,14 1,14 0,38 2,23 1,71 1,71 13,72 

Чернігівська 11,07 72,18 3,33 1,11 6,63 7,22 7,22 37,14 

Всього по Україні 291,02 1354,76 87,33 22,10 174,58 135,47 135,47 1083,82 

 

 

1
6
7
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Розрахунок земельних податків, виходячи з бонітету є більш об’єктивним 

порівняно з рентним доходом. Згідно з удосконаленим методичним підходом 

бонітет залежить від якісних характеристик ґрунту, клімату і поля, тобто, там, де 

вище якість, вище й податок. На кращих ґрунтах необхідно накопичувати гроші 

для компенсації і додаткових витрат, що змушені нести землекористувачі, які 

працюють на гірших ґрунтах. е, при розрахуванні від доходу, який у більшій мірі 

залежить не від якості ріллі, а від технологічної дисципліни, у результаті, хто 

краще працює, той ще додатково обкладається податком. 

Останнім часом в країні активно доопрацьовується нормативно-правова 

база для можливості введення цивілізованого ринку земель. Постановою 

Кабінету Міністрів від 16 листопада 2017 року затверджено нову методику 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення [219], 

згідно положень якої складення шкал нормативної грошової оцінки 

агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь природно-

сільськогосподарського району (в тому числі й ріллі) здійснюється за участі 

балів бонітету. Виникає лише питання, які саме бали бонітету будуть 

використані у розрахунках. 

 

4.2 Визначення базової (фундаментальної) цінності орних ґрунтів 

 

У сучасних умовах, коли земля стає товаром, необхідним є пошук нових 

удосконалених підходів для визначення цінності сільськогосподарських земель. 

Загальна закономірність ціноутворення на земельні ділянки у світі, так само і в 

Україні – невідповідність фактичної та реальної вартості землі.  

Це може бути пояснено не тільки складними економічними та 

соціальними умовами, нерозвиненістю ринкових відносин в Україні, а також 

урахуванням лише продуктивної функції ґрунтів та повним ігноруванням їх 

чисельних екологічних функцій, тобто, екологічної цінності. 

Як відзначено раніше, базова цінність ґрунтів відображує потенційні 

можливості ґрунту для виробництва продукції та його екологічне значення. 
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І.І. Карманов та ін. [109] назвав подібну оцінку фундаментальною, за допомогою 

якої ґрунт оцінюється як найважливіший ресурс країни. На наш погляд, ця 

оцінка має бути вищою за ринкову і не повинна залежати від соціально-

економічних умов розвитку країни та використовуватися для вирішення 

довгострокових цілей планування, прогнозування раціонального використання 

та захисту земельних ресурсів. Базову  цінність орних ґрунтів запропоновано 

визначати на основі індексів цінності «рухомого» гумусу, основних елементів 

живлення та біопродуктивності, яка відображає потенційні можливості ґрунту 

для виробництва продукції та дозволяє оцінити його екологічне значення. 

 

4.2.1 Визначення цінності «рухомого» гумусу ґрунту 

 

Першим етапом визначення фундаментальної цінності орних ґрунтів є 

визначення цінності «рухомого» гумусу. Існує досить багато літератури, в якій 

розглядається роль гумусу як найважливішого фактору, що обумовлює 

більшість властивостей і тому рівень родючості (продуктивності) ґрунту, а 

також його екологічні функції. Російськими вченими запропоновано методичний 

підхід до визначення індексів цінності земель сільськогосподарського 

призначення на ґрунтово-екологічній основі [100, 109], одним з етапів якого є 

визначення цінності «рухомого» гумусу, тобто, найменш закріпленої у ґрунті 

частини гумусових речовин.  До «рухомого» гумусу відносяться гумусові 

речовини (I групи), які можуть бути вилучені за найбільш слабкої хімічної дії та 

представлені «вільними» та зв’язаними з рухомими полуторними окислами 

гуміновими та фульвокислотами. Цей методичний підхід було апробовано нами 

на прикладі України з урахуванням структури ґрунтового покриву і 

специфічності природно-кліматичних умов. Мета – визначити цінність запасів 

гумусу, як одного із найважливіших чинників (факторів) загальноекологічної і 

продуктивної функцій ґрунту.  

Методику розрахунку цінності «рухомого» гумусу детально описано у 

підрозділі 2.2.  
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В ході досліджень розраховано загальні запаси гумусу в орних ґрунтах 

України. У табл.4.2 наведено результати оцінювання запасів та вартості гумусу в 

ґрунтах України, на рис. 4.1 надано графічне відображення отриманих результатів.  

 

Таблиця 4.2 

Запаси і цінність «рухомого» гумусу в ґрунтах України 

Зона 

Код 

ґрунту 

згідно 

з табл. 

2.1 

Код 

гранскладу 

ґрунту1) 

на карті 

Запаси 

загального 

гумусу (Зг)2), 

т/га 

Частка 

«рухомого» 

гумусу (К) 

Запаси 

«рухомого» 

гумусу (Мо), 

т/га 

Оцінювання 

запасів 

«рухомого» 

гумусу (Цг), 

у.о./га 

1 2 3 4 5 6 7 

Лісостеп 

6 2,3,4,5 84,68 0,31 23,6 2690 

7 2,3,4,5,6 132,72 0,22 27,23 3104 

8 2,3,4,5,6 130,85 0,21 27,27 3109 

9 4,5 121,5 0,21 26,77 3052 

10 4,5,6 150,97 0,20 29,35 3346 

11 2,3,4,5,6 146,17 0,25 28,31 3227 

12 4,5,6 249,3 0,14 36,85 4201 

20 2,3,4,5,6 111,83 0,25 23,7 2702 

24 3,4 141,06 0,12 18,37 2094 

25 3,4,5,6 147,44 0,12 19,01 2167 

29 3,4,5,6 107,64 0,13 12,35 1408 

30 3,4,5,6 186,07 0,11 22,92 2613 

33 3,4,5,6 56,75 0,19 9,85 1123 

35 1,2,3,4,6 37,38 0,19 6,5 741 

37 3,4,5 105,89 0,13 10,23 1166 

Полісся 

1 1,2 29,02 0,72 19,27 2197 

2 2,3 47,11 0,46 20,87 2379 

3 1,2 42,6 0,51 19,71 2247 

4 1,2,3,4 70,86 0,34 22,18 2529 

6 2,3,4,5 52,94 0,42 20,73 2363 

20 2,3,4,5,6 57,13 0,37 20,66 2355 

24 3,4 137,99 0,12 16,88 1924 

35 1,2,3,4,6 53,04 0,16 7,78 887 

 
1) Код та назва гранскладу: 1 – піщаний та глинисто-піщаний; 2 – супіщаний;  

3 – легкосуглинковий; 4 – середньосуглинковий; 5 – важкосуглинковий; 6 – глинистий. 

2) Зг – середнє арифметичне значення для всіх класів гранскладу. 
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Продовж. табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Степ 

13 4,5,6 121,69 0,22 25,24 2877 

14 4,5,6 123,71 0,23 24,72 2818 

15 5,6 144,75 0,19 26,92 3069 

16 4,5,6 115,47 0,23 24,63 2808 

17 3,4,5,6 105,08 0,13 13,46 1534 

18 4,5,6 117,51 0,21 21,65 2468 

19 4,6 144,17 0,22 26,01 2965 

20 2,3,4,5,6 95,10 0,25 24,46 2788 

22 5,6 105,91 0,13 13,80 1573 

23 3,4,5,6 152,75 0,12 17,82 2031 

25 3,4,5,6 142,65 0,12 16,61 1894 

26 4 59,71 0,16 9,21 1050 

27 5,6 95,45 0,14 12,72 1450 

28 4,5,6 81,15 0,14 11,39 1298 

29 3,4,5,6 152,03 0,19 30,78 3509 

30 3,4,5,6 141,09 0,12 17,03 1941 

33 3,4,5,6 87,84 0,15 12,12 1382 

34 5,6 125,25 0,13 15,23 1736 

35 1,2,3,4,6 63,51 0,16 9,21 1050 

Карпати 

4 1,2,3,4 55,99 0,38 21,01 2395 

29 3,4,5,6 66,36 0,17 9,97 1137 

37 3,4,5 68,17 0,16 10,14 1156 

38 3,4,5,6 74,98 0,16 10,63 1212 

39 4,5,6 88,73 0,15 12,05 1374 

Гірський 

Крим 

39 4,5,6 55,28 0,16 14,25 1625 

40 5,6 108,71 0,13 12,74 1452 

 

Встановлено, що максимальними запасами загального гумусу (більше 

200 т/га) характеризуються чорноземи типові середньогумусні важкосуглин-

кового та легкоглинистого гранскладу, розташовані у Лісостеповій зоні. Доволі 

високим вмістом відрізняються також лучно-чорноземні та лучні ґрунти цієї зони.  

Мінімальні запаси гумусу (від 28 до 47 т/га) мають дерново-підзолисті 

піщані та глинисто-піщані ґрунти та їх оглеєні різновиди. В цілому, зональні 

ґрунти Полісся мають невисокі запаси загального гумусу (на рівні 29-71 т/га), 

при цьому найменшими запасами характеризуються ґрунти легкого гранскладу. 



 

 

 

  

  

Рис. 4.1 Загальні запаси гумусу в ґрунтах України за природно-кліматичними зонами (назви ґрунтів за кодами 

наведено у табл. 2.1) 

 1
7
2
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Це дерново-підзолисті піщані та глинисто-піщані, найвищими – азональні 

лучно-чорноземні поверхнево солонцюваті ґрунти.  

Зональні ґрунти Лісостепової зони мають найвищі запаси гумусу на 

території країни. Так, наприклад, чорноземи типові середньогумусні важко-

суглинкові – на рівні 249 т/га, чорноземи типові малогумусні – на рівні 146 т/га, 

чорноземи реградовані – 150 т/га. Досить високі запаси характерні також для 

азональних лучно-чорноземних та лучних ґрунтів, розташованих в межах зони. 

Запаси загального гумусу ґрунтів Степової зони України варіюють у 

межах 60-150 т/га, при цьому високими запасами гумусу характеризуються 

чорноземи звичайні середньогумусні, найменшими – темно-каштанові 

залишково-солонцюваті ґрунти. У відношенні ґрунтів гірських районів країни 

простежується така тенденція: загальні запаси гумусу в ґрунтах Карпат 

коливаються від 56 до 89 т/га, при цьому найвищі запаси мають дерново-

буроземні та гірські лучні ґрунти; в свою чергу ґрунти гірської зони Криму 

характеризуються запасами гумусу в межах 55-102 т/га, найвищі запаси мають 

коричневі гірські щебенюваті ґрунти. 

Розглянемо результати оцінювання вмісту «рухомого» гумусу. Аналіз 

здобутих даних (табл. 4.2) дозволяє зробити висновок про те, що частка запасів 

«рухомих» гумусових речовин у дерново-підзолистих ґрунтах становить у 

середньому 50 % відносно загального запасу гумусу, при цьому найбільший 

запас відмічено у дернових слабо-та-середньопідзолистих піщаних і глинисто-

піщаних ґрунтах. Вміст рухомих форм гумусу за природно-кліматичними 

зонами країни наведено на рис. 4.2.  

У відношенні ґрунтів Лісостепової зони відмічається тенденція до 

значного зниження частки «рухомого» гумусу порівняно з ґрунтами Поліської 

зони (до 0,12-0,31) у темно-сірих опідзолених ґрунтах, чорноземах опідзолених 

та чорноземах типових, значення показника для азональних ґрунтів (лучних та 

лучно-чорноземних) не перевищують 0,12. Ґрунти Степової зони відрізняються 

найменшою часткою запасів «рухомих» форм гумусу порівняно з ґрунтами 

інших природно-кліматичних зон – у межах 0,12-0,25. 



 

 

 

  

 

 

Рис. 4.2 Вміст рухомих форм гумусу в ґрунтах України за природно-кліматичними зонами (назви ґрунтів за кодами 

наведено у табл. 2.1) 1
7
4
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При цьому найбільші значення відмічено у чорноземах звичайних та 

дернових карбонатних ґрунтах, найменший – у лучних солонцюватих ґрунтах. 

Гірські ґрунти характеризуються низькою часткою запасів «рухомого» гумусу – 

в межах від 0,13 до 0,16, найбільше його вміщується у дерново-

середньопідзолистих супіщаних ґрунтах Карпат. 

Щодо запасів «рухомого» гумусу. Графічне відображення результатів 

розрахунків оцінюваних запасів «рухомого» гумусу з урахуванням кліматичних 

особливостей природних зон країни представлено на рис.4.3. У цілому, запаси 

рухомого гумусу змінюється таким чином: у Поліссі – від 7,8 до 27 т/га; у 

Лісостепу – від 6,5 до 36,9 т/га; у Степу – від 9,2 до 30,8 т/га.  

Розглядаючи значення розрахованого показника окремо за природними 

зонами, можна зробити такий висновок: у зоні Полісся найвищі оцінювані 

запаси рухомого гумусу мають дерново-середньопідзолисті супіщані оглеєні 

ґрунти, найнижчі – дернові переважно оглеєні піщані, глинисто-піщані та 

супіщані ґрунти, які залягають, як правило, у комплексі з дерново-підзолистими 

піщаними ґрунтами. У Лісостеповій зоні найвищим запасом «рухомого» гумусу 

характеризуються чорноземи типові середньогумусні, найнижчим – дернові 

переважно неоглеєні ґрунти та солонці переважно солончакуваті. У зоні Степу 

максимальне значення показника мають азональні лучні ґрунти, дещо нижчі 

значення – чорноземи звичайні. Мінімальні значення характерні для темно-

каштанових ґрунтів, у тому числі солонцюватих та залишково-солонцюватих. 

Стосовно ґрунтів гірських зон країни запас «рухомого» гумусу знаходиться у 

діапазоні 10-14 т/га, за винятком дерново-середньопідзолистих супіщаних 

ґрунтів Карпатської зони. 

На підставі розрахунків створено карту цінності запасів «рухомого» 

гумусу в ґрунтах України (рис. 4.4). Картографування виконано старшим 

науковим співробітником лабораторії геоекофізики ґрунтів Бігун О.М. Вартість 

гумусу (у розрахунку на гектар) змінюється в досить широкому діапазоні – від 

741 до 4201 грошових умовних одиниць (у.о.). 



 

 

 

  

  

Рис. 4.3 Оцінюваний запас гумусу в ґрунтах України за природно-кліматичними зонами (назви ґрунтів за кодами 

наведено у табл.2.1) 

1
7
6
 



 

 

 

 

Рис. 4.4 Визначення цінності «рухомого» гумусу в ґрунтах України 

1
7
7
 

Примітка. Вартість «рухомого» гумусу наведено в грошових умовних одиницях (у.о.) 
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В межах країни найменшу вартість запасів гумусу мають дерново-

буроземні та гірсько-лучні ґрунти, а також дернові переважно оглеєні піщані, 

глинисто-піщані та супіщані, розташовані у різних адміністративних областях 

України [254]. 

В ході досліджень проаналізовано зв'язок між гранскладом ґрунту і 

цінністю запасів «рухомого» гумусу (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Залежність цінності запасів «рухомого» гумусу у гумусованому шарі від 

гранскладу ґрунтів 

Грансклад 
Діапазон вартості  

запасів «рухомого» гумусу, у.о. 

Піщаний та  глинисто-піщаний  741-2285            n=4 

Супіщаний 909-2236             n=7 

Легкосуглинковий 1492-2863            n=16 

Середньосуглинковий 913-3475              n=24 

Важкосуглинковий 1305-4201             n=22 

Глинистий 1295-3810             n=23 

 

Визначено цінність «рухомого» гумусу (у розрахунку на гектар) для 

основних типів ґрунтів різного гранскладу, результати яких наведено у табл. 4.4 

та на рис. 4.5. На жаль, у графічному вигляді ми змогли представити лише 

окремі результати, так як не всі вибірки були репрезентативними для 

статистичного аналізування. Встановлено, що значення розрахованого 

вартісного показника змінюється у досить широкому діапазоні – від 784 до 

4856 у.о. Найменшу вартість запасів «рухомого» гумусу мають як темно-

каштанові ґрунти важкосуглинкові, так і дернові підзолисті піщані, глинисто-

піщані та супіщані ґрунти.   

Загальновідомо, що грансклад – найважливіший генетичний показник 

ґрунту, якій в значній мірі визначає рівень його родючості. В.В. Медведєвим та 

Т.М. Лактіоновою [169] узагальнено дані про грансклад ґрунтів та 

ґрунтоутворюючих порід України, описано різні аспекти використання цих 

даних для інтерпретації, моделювання та прогнозу властивостей ґрунтів та 
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міграційних процесів. Численні дослідження підтверджують існування зв’язку 

між гранскладом (вмістом фізичної глини та мулом) та вмістом гумусу [225, 

269].  

Таблиця 4.4 

Інтервали варіювання цінності «рухомого» гумусу у ґрунтах України  

Назва ґрунту 
Код 

гранскладу 

Вартість «рухомого» гумусу, у.о. Об’єм 

вибірки 

(n) 
середня мінімальна максимальна 

Дерново-підзолисті 

ґрунти 
1,2 2041 1707 2525 36 

Сірі лісові 2,3,4,5 2267 1943 2943 37 

Темно-сірі 

опідзолені 
3,4,5 2710 2021 3825 31 

Чорноземи 

опідзолені 
3,4,5 2802 2207 4026 34 

Чорноземи типові 3,4,5,6 2892 1990 4856 53 

Чорноземи звичайні 4,5,6 2527 1999 3205 95 

Чорноземи південні 5,6 1388 784 2234 36 

Чорноземи лучні 3,4,5 1829 1257 2307 16 

Темно-каштанові 

ґрунти 
5,6 1188 844 1631 17 

Примітка. Код гранскладу грунтів: 1 – піщаний та глинисто-піщаний; 2 – супіщаний;  

3 – легкосуглинковий; 4 – середньосуглинковий; 5 – важкосуглинковий; 6 – глинистий. 

 

У ґрунтах найлегшого гранскладу (супіщані, піщані та глинисто-піщані) 

визначено найнижчу вартість рухомого гумусу. Отримані дані свідчать про те, 

що розрахований вартісний показник у дерново-підзолистих ґрунтах змінюється 

залежно від їх гранскладу, зі збільшенням вмісту фізичної глини вартість 

рухомого гумусу дещо збільшується (рис. 4.5 а). Медіанне значення для 

дерново-підзолистих піщаних та глинисто-піщаних ґрунтів не перевищує 1926, 

для супіщаних – збільшується до 2070 у.о. У сірих лісових ґрунтах 

спостерігається аналогічна тенденція збільшення вартості рухомого гумусу з 

обважненням гранскладу (рис. 4.5 б). Найбільше медіанне значення розраховано 

для сірих лісових ґрунтів порівняно з аналогічними ґрунтами супіщаного, легко-

та середнього суглинкового гранскладу. 
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Для чорноземів опідзолених розрахований показник є значно вищим 

порівняно з легкими ґрунтами (рис. 4.5. в), його значення варіює від 2200 у.о.  

(у легкосуглинкових) до 4000 у.о. (у середньосуглинкових його різновидах).  

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 4.5 Статистичне розподілення цінності «рухомого» гумусу в грунтах 

України залежно від гранскладу (медіанні, мінімальні та максимальні значення): 

1, 2, 3, 4, 5, 6 – код гранскладу (за табл. 4.4); 

а) дерново-підзолисті грунти; 

б) сірі лісові грунти;  

в) чорноземи опідзолені;  

г) чорноземи типові. 
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Найбільшу цінність «рухомого» гумусу мають важкосуглинкові ґрунти: 

від 2186 до 4856 у.о./га порівняно з ґрунтами іншого гранскладу. Максимальну 

цінність в межах країни розраховано для чорноземів типових (рис. 4.5 г).  

Таким чином, в ході досліджень визначено цінність «рухомого» гумусу 

для основних ґрунтів України за допомогою вибірки з БД «Властивості ґрунтів 

України». На підставі проведених розрахунків встановлено зміни показника від 

гранскладу ґрунтів та їхньої генетичної приналежності. Найбільшу цінність 

«рухомого» гумусу мають важкосуглинкові ґрунти, з облегшенням гранскладу 

значення показника значно знижуються. 

 

4.2.2 Вміст основних поживних речовин у ґрунтах України та 

визначення їхньої цінності 

 

Стан ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь є головним 

джерелом, який забезпечує сталий розвиток держави. До 1990 р питання 

охорони родючості ґрунтів були пріоритетними та мали державну підтримку. У 

цей період сільгосптоваровиробники виконували практично увесь комплекс 

заходів, спрямованих на охорону та відтворення родючості ґрунтів і щороку їх 

обсяг нарощувався. Відповідно до проведених досліджень (агрохімічного 

обстеження ґрунтів) державними проектно-технологічними центрами охорони 

родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість» встановлено, що в 

період інтенсивної хімізації землеробства (з 1965 р) у ґрунтах підвищувався 

вміст фосфору і калію [230]. 

Однак з 1990 року у сільському господарстві почалася криза, а саме 

зменшується врожайність сільськогосподарських культур, скоротилося поголів’я 

худоби, різко знизилися обсяги внесення мінеральних та органічних добрив, 

заходів з хімічної меліорації. Це призвело до зниження родючості ґрунтів [223, 

230, 231], а саме динаміка змін якісних показників ґрунтів свідчить про стійку 

тенденцію до погіршення загальної екологічної ситуації, яка відображується у 

зменшенні вмісту і запасів гумусу, безповоротному втрачанні поживних 
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речовин, підкисленні реакції ґрунтового розчину північних та західних областей, 

осолонцюванні та засоленні ґрунтів у південних та східних областей. У зв’язку з 

можливою відміною мораторію на продаж сільськогосподарських земель вкрай 

важливим є отримання об’єктивної інформації щодо їх агрохімічного стану та 

розробка об’єктивних підходів до визначення їх вартості, в тому числі оцінки 

вартості поживних елементів у ґрунтах. В ході досліджень було встановлено 

вміст основних поживних речовин у ґрунтах на основі аналізування даних 

останнього IX туру агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення та визначено їх цінність.  

Для розрахунків вартості запасів доступних елементів живлення 

використано вибірку з розширеної автоматизованої БД ґрунтової, кліматичної та 

картографічної інформації лабораторії геоекофізики ґрунтів ННЦ «ІГА 

імені О.Н. Соколовського» [14]. До вибірки залучено дані щодо вмісту рухомих 

сполук фосфору та калію в орному шарі основних типів ґрунтів України та 

щільності будови ґрунту у шарі 0-25 см. 

Визначення індексів цінності доступних форм основних елементів 

живлення проведено за методикою І.І. Карманова та ін. [109], адаптованою до 

умов України. 

Вміст поживних речовин у ґрунтах України. Важлива роль у живленні 

рослин належить фосфору, якому в системі удобрення відводиться головна роль. 

Фосфатний режим ґрунту залежить, перш за все, від материнської породи, 

ступеня її вивітреності і характеру ґрунтотворного процесу. Одна з найбільш 

загальних закономірностей залежності фосфатного режиму від ґрунтотворного 

процесу – тісний зв'язок валового фосфору та його профільного розподілу з 

вмістом органічної речовини [227-229]. За даними регіональних центрів 

«Облдержродючість» (IX тур агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення – 2006–2010 рр.) вміст рухомих форм 

фосфору у ґрунтах України становить 103,9 мг/кг ґрунту, що відповідає 

підвищеному його вмісту (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6 Вміст рухомих сполук фосфору (у перерахунку на метод 

Чирикова) у ґрунтах основних ґрунтово-кліматичних зон України 

 

Встановлено, що найбільше рухомого фосфору міститься у ґрунтах зони 

Полісся, найменше – Степу, проте відповідно до градації у ґрунтах 3-х зон вміст 

фосфору підвищений. Однак найменший вміст цього показника відмічено у 

ґрунтах Чернівецької (49 мг/кг), Закарпатської (66 мг/кг) та Івано-Франківської 

(70 мг/кг) областей, що відповідає середній забезпеченості. Найвищий вміст 

рухомих сполук фосфору відмічено у Черкаській та Херсонській областях 

(відповідно 129 та 135 мг/кг ґрунту). Крім того, 40 % областей мають середній 

вміст фосфору, решта (60 %) – підвищений вміст.  

Калій також є одним з найважливіших елементів живлення рослин. За 

недостатньої кількості в ґрунті доступного калію не тільки знижується 

можливість одержання високого врожаю, але й погіршуються його якісні 

показники. Внесення калійних добрив оптимальних нормах впливає на 

продуктивність основних сільськогосподарських культур і знижує шкідливу дію 

на рослини екстремальних умов підвищених і понижених температур, 

недостатньої вологості, ураження хворобами та шкідниками тощо. 
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Дані агрохімічної паспортизації свідчать про те, що середньозважений 

вміст рухомих сполук калію в ґрунтах становить 111,1 мг/кг ґрунту, що 

відповідає підвищеному вмісту (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7 Вміст рухомих сполук калію (в перерахунку на метод Чирикова) у 

ґрунтах основних ґрунтово-кліматичних зон України 

 

Як видно з рис.4.7 найменший вміст калію міститься у ґрунтах зони 

Полісся – 55,6 мг/кг ґрунту (середній вміст), найвища – зоні Степу: 133,9 мг/кг, 

що відповідає високому вмісту. 

Найменший вміст калію відмічено у Закарпатській, Рівненській та 

Житомирської областей, у ґрунтах яких міститься відповідно 29,5; 39,8 та 

44 мг/кг ґрунту. Найвищий вміст зафіксовано у Миколаївській (176 мг/кг), 

Донецькій (162 мг/кг) та Запорізькій (159 мг/кг) областях. Щодо розподілу 

рухомих сполук калію за градаціями: 32 % областей мають середній вміст,  

44 % – підвищений та 24 % – високий.  

Оскільки оптимальний вміст рухомих сполук фосфору та калію в ґрунтах 

України відповідно до ДСТУ 4362:2004 [79] у середньому становить для 

фосфору 150–200 мг/кг і калію 170–220 мг/кг ґрунту, ґрунти жодної з областей 

В
м

іс
т 

р
у
х
о
м

и
х
 с

п
о

л
у
к 

ка
л

ію
, 

м
г/

кг
 г

р
у
н
ту

 



185 

 

 

за вмістом цих елементів не відповідають оптимальним значенням. Виключення 

становить Миколаївська область тільки за вмістом К2О, яка має 176 мг/кг ґрунту 

цього елемента. Тобто, рослини на таких ґрунтах відчувають нестачу фосфору та 

калію, а високі врожаї культур формуються виключно за рахунок сортових 

можливостей (ресурсної врожайності) сільськогосподарських культур. 

На рис.4.8 представлено графічне відображення результатів розрахунків 

запасів рухомого фосфору в ґрунтах України. Отримані результати дозволяють 

зробити висновок, шо максимальні запаси цього поживного елемента становлять 

1328 кг/га, мінімальні – 197 кг/га. 

Якщо характеризувати вміст рухомих сполук фосфору за ґрунтово-

кліматичними зонами країни, то відмічається тенденція зниження цього 

показника для ґрунтів, розташованих у зоні Карпат. Найвищим вмістом рухомих 

сполук фосфору відрізняються зональні ґрунти лісостепової зони, дещо 

нижчими значеннями – ґрунти поліської та степової зон. 

Детальна характеристика зміни показника у межах кожної зони дозволяє 

зробити наступні висновки. Запаси рухомих сполук фосфору у зональних 

ґрунтах Поліської зони коливаються в межах 558–727 кг/га, при цьому 

найвищим вмістом характеризуються чорноземи реградовані 

середньосуглинкові, найнижчим – дерново-слабопідзолисті супіщані та 

глинисто-піщані ґрунти та їх оглеєні різновиди. 

Вміст рухомих сполук фосфору для ґрунтів лісостепової зони коливається 

в межах 394–745 кг/га. При цьому мінімальні запаси цього поживного елементу 

мають підзолисто-буроземні поверхнево глеюваті ґрунти, максимальні – 

чорноземи звичайні потужні середньогумусні, чорноземи намиті та дернові ґрунти. 

Характеризуючи ґрунти степової зони ми зробили висновок, що низьким 

вмістом рухомого фосфору характеризується лучно-чорноземний 

сильносолонцюватий солончакуватий ґрунт, а високим вмістом – чорноземи 

типові та звичайні. Ґрунти зони Карпат збіднені на рухомі сполуки фосфору 

порівняно з ґрунтами інших зон, при цьому найнижчими показниками 

характеризуються сірі лісові важкосуглинкові ґрунти та буроземні кислі ґрунти. 



 

 

 

 
 

  

Рис. 4.8 Запаси доступних сполук фосфору у ґрунтах України (назви ґрунтів за кодами вказано в табл. 2.1)
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Вміст рухомих сполук фосфору в цих ґрунтах не перевищує 360 кг/га. 

Максимальні запаси елементу (на рівні 560 кг/га) зафіксовані на дерново-

середньопідзолистих ґрунтах.   

На рис. 4.9 відображено вміст рухомих сполук калію в ґрунтах України. 

Найнижчі показники мають ґрунти карпатської зони – від 350 до 536 кг/га. 

Ґрунти поліської зони характеризуються вмістом рухомих сполук даного 

елементу – в межах 479-579 кг/га. Ґрунти лісостепової та степової зон в цілому 

також мають дещо вищий вміст рухомих сполук поживного елементу – 

відповідно на рівні 425-726 та 432-790 кг/га. 

Графічне відображення розрахункових запасів доступного для рослин 

азоту наведено на рис. 4.10. Цей показник варіює в межах 220–1280 кг/га. 

Взагалі значення показника знаходяться на досить високому рівні для більшості 

досліджених ґрунтів. Встановлено, що найменшими його значеннями 

характеризуються ґрунти, розташовані у карпатській зоні. Так, наприклад, 

запаси азоту у Карпатах не перевищують значення 560 кг/га, при цьому 

мінімальні запаси мають сірі лісові ґрунти (до 359 кг/га) та буроземи кислі 

(400 кг/га). Досить високими значеннями характеризуються дерново-

середньопідзолисті, темно-сірі опідзолені та підзолисто-буроземні ґрунти. 

Для ґрунтів поліської зони показник варіює в межах 558–727 кг/га, при 

цьому відносно нижчі показники мають дерново-слабо- та дерново-

середньопідзолисті ґрунти. У зоні Лісостепу розрахункові запаси азоту згідно з 

нашими дослідженнями коливаються в межах 394–745 кг/га. Найвищі значення 

мають дернові опідзолені ґрунти, чорноземи звичайні та чорноземи намиті, 

найнижчі значення – підзолисто-буроземні поверхнево глеюваті та темно-сірі 

опідзолені реградовані ґрунти. Ґрунти степової зони України мають 

розрахункові запаси елементу на рівні 452–714 кг/га. При цьому відмічається 

тенденція до зниження показника на деяких азональних різновидах ґрунтів, а 

саме на алювіальних лучно-болотних карбонатних та лучно-чорноземних 

слабосолонцюватих ґрунтах. 

 



 

 

 

 
 

  

Рис. 4.9 Запаси доступних сполук калію у ґрунтах України (назви ґрунтів за кодами вказано в табл. 2.1) 
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Рис. 4.10 Розрахункові запаси доступного для рослин азоту у ґрунтах України (назви ґрунтів за кодами вказано в 

табл. 2.1) 
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На підставі проведених розрахунків було побудовано картосхему вартості 

основних елементів живлення ґрунтів України (рис. 4.11). Вартість запасів 

доступних NPK для рослин (у індексах цінності у розрахунку на га) змінюється в 

досить широкому діапазоні – від 661 до 3312. В цілому, в межах країни 7 % 

ґрунтів характеризуються низькою вартістю основних елементів живлення 

(<1500), 56 % мають вартість на рівні від 1500 до 2000, 22 % – на рівні 2000–

2500 і тільки 1 % ґрунтів характеризуються вартістю >2500. 

Таким чином, більшість ґрунтів, які розташовані у різних ґрунтово-

кліматичних зонах та адміністративних областях України, мають середній рівень 

забезпеченості основними елементами живлення (азот, фосфор, калій).  

У свою чергу низькою вартістю цих елементів характеризується ціла низка 

ґрунтів. Це, насамперед, ґрунти західних та гірських областей України. Так, 

наприклад, у АР Крим це темно-каштанові остаточно солонцюваті, солонці 

чорноземно-лучні глибокі солончакуваті, коричневі карбонатні ґрунти. Їх 

гранулометричний важкосуглинковий та глинистий. У Закарпатській області це: 

підзолисто-буроземні поверхнево-глеюваті ґрунти різного гранулометричного 

складу – від легкосуглинкових до глинистих; буроземи кислі середньопотужні 

легко- та середньосуглинкового гранулометричного складу та деякі азональні 

ґрунти. Досить багато таких ґрунтів в Івано-Франківській області. Це, в першу 

чергу, підзолисто-буроземні кислі поверхнево-оглеєні та сірі лісові ґрунти, 

дернові опідзолені оглеєні, підзолисто-буроземні поверхнево оглеєні ґрунти та 

буроземи кислі сильнощебенюваті. Грансклад більшості з них легко- та 

середньосуглинковий. У Чернівецькій області це дерново-середньопідзолисті, 

темно-сірі опідзолені ґрунти та підзолисто-буроземні поверхнево глеюваті. Гра-

нулометричний склад цих ґрунтів переважно також легко- та середньосуглинковий. 

Стосовно ґрунтів з вартістю основних елементів живлення >2500 індексів 

у розрахунку на га, то таких ґрунтів в межах України досить небагато. Це 

чорноземи звичайні потужні середньогумусні середньосуглинкові та 

важкосуглинкові, які розташовані переважно у південно-східних областях, а 

саме у Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій.   



 

 

 

 

Рис. 4.11 Оцінювання запасів доступних поживних елементів (в індексах цінності у розрахунку на 1 га)  

в ґрунтах України 
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Таким чином, за даними IX туру агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення вміст рухомих сполук фосфору і калію у 

ґрунтах України становить відповідно у перерахунку на метод Чирикова 103,9 та 

111,1 мг/кг ґрунту, що відповідає підвищеному їх вмісту. 

Оптимальний вміст рухомих сполук фосфору та калію в ґрунтах України 

становить для фосфору 150–200 мг/кг і калію 170–220 мг/кг ґрунту, тому ґрунти 

практично жодної з областей за вмістом цих елементів не відповідають 

оптимальним значенням. Отже рослини на таких ґрунтах відчувають нестачу 

фосфору та калію, а високі врожаї, які отримують сільгосптоваробники 

останніми роками, формуються виключно за рахунок сортових можливостей 

(ресурсної врожайності) сільськогосподарських культур. 

На базі карти ґрунтів масштабу 1:1500000 та проведених розрахунків 

побудовано відповідну картосхему (рис. 4.11). Встановлено, що найбільшу 

цінність запасів доступних поживних елементів (в умовних одиницях на гектар) 

мають чорноземи звичайні потужні середньогумусні середньосуглинкові та 

важкосуглинкові, які розташовані переважно у Лісостеповій зоні України.  

В свою чергу найнижчою вартістю показника характеризуються ґрунти 

західних (підзолисто-буроземні поверхнево-глеюваті ґрунти, буроземи кислі 

середньопотужні зони Полісся) та гірських областей України (темно-каштанові 

остаточно солонцюваті, солонці чорноземно-лучні глибокі солончакуваті, 

коричневі карбонатні ґрунти АР Крим).  

 

4.2.3 Визначення цінності біопродуктивності ґрунтів 

 

Поняття біологічної продуктивності. Згідно з офіційним визначенням 

Міжнародного координаційного комітету з термінології та понять в області 

продукційних досліджень біопродуктивність – це сукупність процесів творення, 

трансформації, поглинання і проходження енергії через еколого-біологічні 

системи різних рівнів – від окремих організмів до біогеоценозу (екосистеми). 

Мірою біологічної продуктивності служить величина продукції (біомаси), 
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створюваної за одиницю часу на одиницю простору. Дослідження біологічної 

продуктивності природних систем є необхідною основою раціонального 

використання, охорони й забезпечення відтворення біологічних ресурсів Землі 

[21, 60]. 

У відношенні ґрунтів поняття «біологічна продуктивність» у багатьох 

випадках є аналогічним поняттю родючість ґрунту, але за змістом та обсягом є 

ширше останнього у зв’язку з тим, що може мати відношення до будь 

біогеоценозу чи екосистеми. З факторів, що визначають цінність ґрунтів для 

сільськогосподарського використання та найменше змінюються, є кліматичні 

умови. Частково їх можна змінити за рахунок осушення або зрошення та 

здійснення прийомів, які направлені на накопичення вологи та підвищення 

температури. 

При цьому вартісну оцінку ґрунтів бажано проводити за енергетичною 

характеристикою біопродуктивності угідь, яка є незалежною від курсу валют та 

цін на сільськогосподарську продукцію. Кліматичні та погодні умови суттєво 

впливають на сільськогосподарське виробництво та значною мірою визначають 

урожаї вирощуваних культур, якість сільськогосподарської продукції, витрати 

на її виробництво, особливості агротехнічних та технологічних заходів, 

територіальну спеціалізацію. 

До основних факторів, які визначають продуктивність, відносяться 

термічні і частково світові фактори, вологозабезпеченість, умови зимування 

рослин, несприятливі метеорологічні явища. 

При використанні ґрунту як засобу сільськогосподарського виробництва, 

ставлять задачу отримання максимального та якісного врожаю, рентабельного з 

економічної точки зору. Для отримання запланованого врожаю вносять 

розраховані дози добрив та меліорантів, отрутохімікатів та добиваються 

створення у ґрунті  запланованих властивостей. У випадку, коли запланований 

врожай є вищим за можливі межі, витрати речовин та енергії є непродуктивними 

та неефективними та призводять до порушення екологічного стану 

агрофітоценозів. Тому у кожному конкретному випадку необхідно знати який 
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саме врожай на даному полі можна отримати при сприятливих умовах 

(поєднання умов навколишнього середовища та антропогенного впливу). 

Потенційно можливий врожай, в першу чергу, визначається кількістю 

фотосинтетичної радіації, яка надходить на поверхню. Оптимізувати цей фактор 

родючості також практично неможливо. Надходження сонячної енергії на 

поверхню впродовж вегетації можливо регулювати шляхом збільшення 

вегетаційного періоду за рахунок підбору  елементів рельєфу, експозиції, 

гранскладу та властивостей ґрунтів, які дозволяють раніше висаджувати та 

пізніше збирати врожай культур. У той же час накопичення енергії рослинами є 

можливим тільки у прийнятих межах інших факторів життєдіяльності рослин 

(зволоження, температури та ін.). 

Для розрахунку потенційно можливого врожаю на певній території 

необхідно знати кількість фотосинтетично активної радіації, яка надходить на 

поверхню за вегетаційний період рослин. Інші показники для розрахунків можна 

взяти із довідників. 

Для уточнення розраховують величину потенційно можливого врожаю, 

який забезпечується кількістю доступної для рослин вологи. Такий розрахунок 

проводиться за гранскладом ґрунтів, за рельєфом місцевості, за сумою опадів за 

вегетаційний період. Інші показники для розрахунків можна брати з довідників. 

Подальші уточнення обумовлені рівнем родючості ґрунтів. 

Немає сенсу у тому, щоб планувати отримати вищий урожай, ніж можливо 

його отримати за рахунок сонячної енергії, яка надходить у даному районі, та 

кількості доступної для рослин вологи.  

Ці два параметри обумовлюють максимальну величину урожайності для 

кожної конкретної місцевості. Надлишок витраченої в агрофітоценозах 

речовини  та енергії призводить до деградації ґрунтів. 

Вплив вологозабезпечення на продуктивність рослин пов’язаний зі 

ступенем доступності доступної вологи та поживних речовин рослинам. Для 

факторів вологи є також характерними мінімуми, оптимуми та максимуми 

вологозабезпечення. Найбільш інтенсивне накопичення біомаси відбувається у 
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місцях з достатнім зволоженням, де річні суми опадів та випаровуваність є 

збалансованими, а запаси ґрунтової вологи протягом вегетаційного періоду вище 

нижньої межі оптимального зволоження, тобто, знаходяться на близькому до 

найменшої вологоємкості рівні. Оптимум вологозабезпечення відповідає 

приблизно вологості на рівні 60 % від ПВ. 

Для оцінки вологозабезпечення території найчастіше використовують 

коефіцієнт зволоження за Івановим (формула 4.1): 

f

Р
Кз  ,                                                        (4.1) 

де Кз – коефіцієнт зволоження території;  

Р – опади за рік, мм;  

f – випаровуваність за рік (визначають за випаровуваністю з поверхні 

водоймищ), мм. 

У той же час період біологічної активності залежить від ступеню 

континентальності клімату та відрізняється для різних фацій ґрунтів. 

Континентальність – одна з найважливіших особливостей клімату. За показник 

континентальності зазвичай використовується річна амплітуда температури у 

процентах від максимальної та середньої для даної широти. Для оцінки ступеню 

континентальності клімату може бути використаний також ряд інших 

кліматичних показників. Для помірного поясу можливо використовувати, по-

перше, показник тривалості вегетаційної весни (5-15о С), а також загальна 

тривалість весни та осені, по-друге, відхилення від настання та закінчення 

періоду вегетації  (дат переходу температур повітря через 10о С), а також 

відхилення тривалості без морозного періоду вегетації від основного. Чим більш 

континентальний клімат, тим сухішим стає повітря та швидше зростатиме 

температура весною та падатиме восени, тим коротшими стають ці сезони. 

При коротких сезонах посів (ярих весною та озимини восени) треба 

проводити у стислий термін. Шкалу класифікації клімату за ступенем 

континентальності наведено у табл. 4.5, значення якої розраховують за 

формулою 4.2: 
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ф0,33

А100
Кклім




 ,                                                   (4.2) 

де Кклім – класифікація клімату;  

А – річна амплітуда температур з середньомісячних значень, ˚С;  

ф – географічна широта місцевості, градус.  

Таблиця 4.5 

Шкала класифікації клімату за ступенем континентальності [347] 

Тип континентальності 
Коефіцієнт 

континентальності 

Термін сезону 

(дні) 

Загальний термін 

сезонів (дні) весна та 

осінь 

Океанічний 160 >60 >120 

Слабо-континентальний 100-130 54-60 108-120 

Помірно-континентальний 131-165 48-53 96-107 

Середньо-континентальний 166-200 43-47 86-95 

Дуже континентальний 206-250 38-42 76-85 

Різко-континентальний >250 <38 <76 

 

Певний науковий інтерес викликає методика оцінки природного 

потенціалу продуктивних земель за І.І. Кармановим та ін. [109], яку реалізовано 

на прикладі Росії. Рівень потенційної продуктивності визначається за цією 

методикою, в першу чергу, об’ємом та якістю цієї маси. До продуктивних 

належать також землі, які здатні виробляти біологічну масу. Рівень потенційної 

продуктивності земель визначається, в першу чергу, обсягом та якістю цієї маси. 

Автори методики стверджують, що потенційна продуктивність земель, в першу 

чергу, залежить від ґрунтового покриву і клімату, значною мірою – від умов 

рельєфу. У конкретних випадках на неї можуть впливати і деякі інші екологічні 

фактори. 

На підставі аналізу та узагальнення літературного матеріалу [26, 33, 101, 

118, 119] можна зробити висновок, що реально оптимальними є наступні 

властивості ґрунтів: добра, досить велика і міцна комкувато-зерниста структура 

ґрунту; помірно – пухка щільність будови, відносно невисока її щільність, 
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особливо у верхній частині профілю, де зосереджена основна маса коренів; 

значна пористість ґрунту, здатність накопичувати достатні запаси доступної для 

рослин вологи при одночасному достатньому вмісті в ґрунті повітря та вільної 

фільтрації надмірної вологи вниз по профілю ґрунту; високий (хоча і неоднакове 

для різних генетичних типів ґрунтів) уміст органічної речовини і значна 

потужність шару, збагаченого гумусом, достатню для оптимального росту і 

розвитку рослин вміст основних елементів їх живлення ( азоту, фосфору, калію) 

в доступних формах; достатній вміст інших елементів живлення рослин, у тому 

числі мікроелементів і ферментативних речовин і досить висока ферментативна 

активність ґрунту; не надто важкий і не надто легкий грансклад ґрунтів. 

Ґрунти з реально оптимальними властивостями не повинні бути 

деградовані або мати якісь негативні особливості, безпосередньо не пов'язані з 

деградацією. Такі ґрунти не повинні бути еродованими, дегуміфікованими, 

ущільненими, перезволоженими або заболоченими, засоленими, солонцю-

ватими, каменястими, мати близьке залягання горизонтів, що не допускають 

розвитку в них кореневих систем рослин, підвищену кислотність і т.і. 

При виявленні ґрунтів з умовно «оптимальними» властивостями і різною 

мірою погіршених у виробничій практиці широко використовується 

нормативний документ колишнього Мінсільгоспу СРСР [239]. 

У ряді робіт показано тісний зв'язок між сумами температур вище 10°С і 

накопиченням рослинної маси [101, 102, 113, 271, 337]. Встановлено, що 

накопичення рослинної маси (урожайність, продуктивність земель) пропорційно 

сумам цих температур, хоча і залежність не є строго лінійною. У цих роботах 

також проаналізовано зв'язок між накопиченням рослинної маси і коефіцієнтами 

зволоження (відношенням кількості опадів до потенційної випаровуваності). 

Встановлено, що продуктивність земель є пропорційною коефіцієнту 

зволоження, хоча і в цьому випадку залежність не є строго лінійною. У роботах 

І.І. Карманова [101] показано залежність продуктивності земель від ступеня 

континентальності клімату. Ця залежність також не є лінійною. У ряді робіт 

показано зв'язок між продуктивністю земель і умовами рельєфу [102].  
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Вплив рельєфу на біологічний потенціал земель проявляється, в першу 

чергу, через якість ґрунтів, змінюється залежно від крутизни та експозиції схилів 

порівняно з плакорними умовами та через зміну залежно від крутизни та 

експозиції схилів умов волого і теплозабезпечення, а також – континентальності 

клімату. Взаємозв'язки між кліматичними показниками та умовами рельєфу 

обговорено у роботі І.І. Карманова і Д.С. Булгакова [107]. 

На підставі аналізу зв'язків між біологічною та природною 

продуктивністю земель встановлено наступні закономірності: 

для незаплавних умов (4.3): 

 

120КК

)(15000)C10t(ДсV)(21,1
ППЗ






 0,05-Кз
,                (4.3) 

 

для заплавних умов (4.4): 

 

120КК

0,05)(15000)C10t(ДсV)(21,7
ППЗ






 Кз
,               (4.4) 

 

де ППЗ – природна продуктивність земель, ц корм.од./га;  

V – середньозважена щільність будови метрового шару ґрунту [120], г/см3;  

Дс – коефіцієнти на додатково враховані властивості ґрунту [120];  

Σt > 10°С – сума температур понад 10°С, °С; 

Кз – коефіцієнт зволоження (1,2).  

Величини цих коефіцієнтів за всіма адміністративними районами Росії 

наведені в роботі І.І. Карманова [102]; КК – коефіцієнт континентальності 

клімату (величини КК понад 200 дорівнюються до 200); числові величини – 

коефіцієнти пропорційності. 

У нормативному документі Російської Федерації [52] наведено кадастрові 

ціни на сільськогосподарську продукцію. Згідно з цими цінами середня вартість 

однієї кормової одиниці сіна всіх видів і зеленої маси пасовищної рослинності 

складає 68,4 % від середньої вартості зерна. 
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Якщо прийняти вартість 1 т зерна (за середньосвітових цін) за 120 у.о., то 

1 т кормових одиниць природної рослинності буде в цьому випадку 

коштуватиме 82 у.о. (або 1 ц кормових одиниць – 8,2 у.о.). 

У природних умовах ґрунт може виробляти рослинну масу невизначено 

довго. При збиранні наземної частини цієї маси властивості ґрунтів не 

погіршуються, так як підземна рослинна маса значно перевищує наземну. Тому 

для розумної оцінки вартості землі автори пропонують вибрати якийсь часовий 

період, за який слід визначити вартість виробленої природним шляхом (без 

грошових витрат ) рослинної маси. Для Росії термін капіталізації земельної 

ренти прийнятий у 33 роки. Ґрунтуючись на цьому документі при оцінці 

природної продуктивності землі, як складової загальної оцінки вартості землі, 

прийнята вартість рослинної маси, виробленої за 33 роки. 

Таким чином, згідно запропонованої І.І. Кармановим та ін. [109] методики 

оцінка природної продуктивності земель проводиться за формулою 4.5: 

 

Цр = ППЗ·8,2·33,                                             (4.5) 

 

де Цр – вартість рослинної маси (як складової загальної цінності землі), 

індекс цінності на га. 

Для визначення цінності біопродуктивності основних ґрунтів України 

запропоновано інший підхід, деталі якого описано у підрозділі 2.2. Оцінювання 

біопродуктивності проведено на прикладі ґрунтів, розташованих у різних 

природно-кліматичних зонах України (табл. 4.6).  

Отримані дані свідчать про те, що найвищу цінність біопродуктивності 

має чорнозем типовий середньосуглинковий (Черкаська область), найнижчу – 

темно-каштановий залишково слабосолонцюватий важкосуглинковий ґрунт 

(Херсонська область), що зумовлено, перш за все, суттєво нижчими запасами вологи 

та сумою опадів за вегетаційний період у Степу порівняно з зоною Полісся. 

На основі проведених розрахунків було побудовано картосхему цінності 

біопродуктивності основних орних ґрунтів (рис. 4.12). 



 

 

 

 

Таблиця 4.6 

Визначення цінності біопродуктивності ґрунтів 

Вартість біопродукції з 

урахуванням 

середньорічної 

врожайності зерна ячменю 

(т/га), вартості 1 т ячменя 

(250 у.о.), коефіцієнта 

переведення в надземну й 

підземну маси (2), терміну 

капіталізації (33) 

Запаси вологи, мм 

Коефіцієнт 

ефективного 

використання 

вологи 

Транспіраційний 

коефіцієнт 

Цінність 

біопродуктив-

ності ґрунтів, 

у.о. 

на початок 

вегетації 

опади протягом 

вегетації 

на кінець 

вегетації 

Дерново-підзолистий супіщаний ґрунт, Житомирська область, дослідна станція НААН 

0,2·250·2,0·33 120 120 50 0,65 534 763 

Чорнозем типовий середньо суглинковий, Черкаська область, Інститут АПВ НААН 

0,4·250·2,0·33 100 90 40 0,80 534 1483 

Темно-каштановий залишково слабосолонцюватий важкосуглинковий (Херсонська область, інститут «Асканія-Нова» НААН) 

0,3·250·2,0·33 80 70 30 0,60 534 667 

 

2
0
0
 



201 

 

 

У табл. 4.7 наведено значення статистичних параметрів  та результати 

оцінки вибірки для побудови картосхеми, у табл. 4.8 − значення розрахованих 

статистичних параметрів для окремих груп досліджених ґрунтів. 

Таблиця 4.7 

Статистичні параметри та оцінки вибірки для побудови карти 

Статистичні параметри Статистичні оцінки 

Мінімальне значення, у.о. 638 

Максимальне значення, у.о. 3441 

Розмах, у.о. 2803 

Середнє, у.о. 1926 

Коефіцієнт варіації, % 42 

Об’єм вибірки 1277 

 

Аналіз картосхеми, представленої на рис. 4.12 дозволяє зробити висновки 

про те, що найвищу цінність біопродуктивності (понад 2700 у.о.) мають 9,5 % 

ґрунтів України, що складає 2,8 млн га від загальної площі ґрунтів. В першу 

чергу, це опідзолені ґрунти, які сформувалися на лесових породах у Лісостепу 

України (Черкаська, Сумська, частково Тернопільська область), а також 

чорноземи типові мало- та середньогумусні легкосуглинкові та 

середньосуглинкові. Середню цінність біопродуктивності (від 1700 до 2700 у.о.) 

мають 22,4 % ґрунтів, що складає 6,71 млн га. До таких ґрунтів віднесено ясно-

сірі, сірі та темно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти, чорноземи реградовані 

середньосуглинкові та важкосуглинкові, чорноземи звичайні глинистого 

гранскладу.  

Цінністю, нижчою за середню − від 1200-1700 у.о. характеризуються 

ґрунти, які займають 23,7 % від загальної площі орних ґрунтів України, що 

становить понад 7,1 млн га. Це опідзолені ґрунти легкого гранскладу, чорноземи 

реградовані та чорноземи типові малогумусні важкосуглинкові, чорноземи 

звичайні важкосуглинкові та легкоглинисті.  

Найнижчою цінністю біопродуктивності (менше 1200 у.о.) 

характеризуються значна частина ґрунтів України – 28,2 % або 8,5 млн га.  
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Таблиця 4.8  

Значення статистичних параметрів для окремих груп ґрунтів 

Код 

грун

ту 

Статистичні параметри 

Мінімальне 

значення, 

у.о. 

Максимальне 

значення, у.о. 

Розмах, 

у.о. 

Середнє, 

у.о. 

Стандартне 

відхилення 

Коефіцієнт 

варіації, % 

Об’єм 

вибір

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 638 2561 1923 1759 734 42 80 

2 1004 2561 1557 1690 728 43 54 

3 638 1189 551 1098 165 15 42 

4 638 2551 1913 1176 299 25 53 

6 660 3441 2781 2267 920 41 149 

7 660 3441 2781 2447 710 29 163 

8 660 3441 2781 2503 712 28 139 

9 672 2689 2017 2185 1009 46 4 

10 672 2709 2037 2422 596 25 65 

11 672 3401 2729 2387 679 28 94 

12 1296 2699 1403 2318 608 26 28 

13 1157 2551 1394 1688 620 37 42 

14 1157 2551 1394 1544 537 35 60 

15 1157 2551 1394 1318 258 20 51 

16 1157 1307 150 1246 68 5 33 

17 1146 1296 150 1166 49 4 30 

18 1146 2531 1385 1729 676 39 15 

19 1285 1285 0 1285 0 0 15 

20 1146 3223 2077 1514 749 49 16 

21 2521 2531 10 2530 4 0,1 8 

22 1146 1151 5 1147 2 0,2 11 

26 1179 1318 139 1214 62 5 16 

27 1185 1185 0 1185 0 0 7 

28 1179 1318 139 1231 72 6 8 

35 1004 2561 1557 1407 512 36 94 



 

 

 

< 1200

> 2700

нема даних,

водойми

< 1200

1200 - 1700

1700 - 2700

 

 

Рис. 4.12 Картосхема цінності біопродуктивності основних типів ґрунтів України 

2
0
3
 

˂1200, у.о./га 

1200-1700, у.о./га 

1700-2700, у.о./га 

˃2700, у.о./га 
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Це насамперед, дерново-, слабо– та середньопідзолисті ґрунти та їх оглеєні 

різновиди легкого гранулометричного складу (піщані, супіщані та глинисто-

піщані), які розташовані в зоні Полісся, а саме, у Житомирській, Чернігівській, 

Львівській, Волинській та Рівненській областях. До цієї групи також віднесені 

темно-каштанові слабосолонцюваті та чорноземи переважно солонцюваті на 

важких глинах важкого гранскладу, розташовані у Степовій та сухо-степовій 

зоні Україні (Одеська, Миколаївська, Херсонська область та АР Крим). 

 

4.2.4 Результати розрахунків базової цінності орних ґрунтів  

 

Результати визначення базової цінності орних ґрунтів проведених 

розрахунків наведено у табл. 4.9. Значення статистичних параметрів для 

окремих груп ґрунтів наведено у табл. 4.10.  

Таблиця 4.9 

Інтервали варіювання фундаментальної цінності за типами ґрунтів  

Назва ґрунту 
Код 

гранскладу 

Фундаментальна цінність, у.о. Об’єм 

вибірки 

(n) середня мінімальна максимальна 

Дерново-підзолисті 

ґрунти 
1,2 5280 3965 6616 222 

Сірі лісові 2,3,4,5 6618 4784 7851 149 

Темно-сірі опідзолені 3,4,5 6790 4544 8087 160 

Чорноземи 

опідзолені 
3,4,5 7062 5025 8196 126 

Чорноземи  

типові 
3,4,5,6 7127 5216 8380 121 

Чорноземи звичайні 4,5,6 6040 4912 8084 180 

Чорноземи південні 5,6 4018 3454 4282 23 

Темно-каштанові 

грунти 
5,6 3817 3476 4694 15 

Примітка. Код гранскладу: 1 – піщаний та глинисто-піщаний; 2 – супіщаний;  

3 – легкосуглинковий; 4 – середньосуглинковий; 5 – важкосуглинковий; 6 – глинистий. 

 

Встановлено, що значення розрахованих індексів складових базової 

цінності орних ґрунтів змінюються у досить широкому діапазоні – від 3454 до 

8380 у.о.  
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Таблиця 4.10 

Значення статистичних параметрів для окремих груп ґрунтів 

Код 

ґрунту 

Статистичні параметри 

Міні-

мальне 

значення, 

у.о. 

Макси-

мальне 

значення, 

у.о. 

Розмах, у.о. 
Середнє, 

у.о. 

Стандартне 

відхилення 

Коефіцієнт 

варіації, % 

Об’єм 

вибірки 

1 3965 6531 2566 5554 690 12 77 

2 4590 6616 2026 5421 698 13 54 

3 4139 5028 889 4765 244 5 42 

4 4505 6577 2072 5169 337 7 53 

6 4784 7851 3067 6618 917 14 149 

7 4544 8087 3543 6784 957 14 163 

8 5025 8196 3171 7036 816 12 139 

9 5793 7738 1945 7252 973 13 4 

10 5243 8164 2921 7282 643 9 65 

11 5216 8380 3164 7022 764 11 94 

12 6164 8126 1962 7492 714 10 27 

13 5317 7040 1723 6032 713 12 43 

14 4912 8084 3172 6296 867 14 60 

15 5873 7196 1323 6022 294 5 44 

16 5302 6050 748 5609 149 3 33 

17 3454 4882 1428 4040 421 10 26 

19 5258 6180 922 5636 413 7 15 

20 4376 8585 4209 5459 1488 27 14 

21 7070 7203 133 7104 51 1 8 

22 3444 4558 1114 4100 444 11 11 

26 3989 4607 618 4327 310 7 7 

28 3905 4694 789 4116 282 7 8 

35 3175 5033 1858 3943 474 12 90 
 

Найменшу цінність 1 га згідно отриманих даних мають орні темно-

каштанові ґрунти та чорноземи південні важкого гранскладу, а також дерново-

підзолисті ґрунти легкого гран складу – піщаного та глинисто-піщаного. 

За результатами проведеної статистичної обробки (рис. 4.13) розраховано 

статистичне розподілення фундаментальної цінності 1 га орних грунтів залежно 

від їхнього гранскладу.  
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б) сірі лісові 
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в) темно-сірі опідзолені 
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г) чорноземи опідзолені 
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д) чорноземи типові 
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е) чорнозем звичайний 
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є) чорноземи південні 
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ж) темно-каштанові грунти 

Рис. 4.13 Статистичне розподілення базової цінності ґрунтів України 

залежно від гранскладу (медіанні, мінімальні значення): 

1,2,3,4,5,6 – код гранскладу (за табл. 4.10). 
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Для дерново-підзолистих грунтів найлегшого гранскладу (супіщаних, 

піщаних та глинисто-піщаних) визначено найнижчу цінність 1 га ріллі. 

Встановлено, що зі збільшенням вмісту фізичної глини фундаментальна цінність 

цих ґрунтів дещо підвищується. Медіанне значення для дерново-підзолистих 

піщаних та глинисто-піщаних ґрунтів не перевищує 4987 у.о., для супіщаних – 

збільшується до 5059 у.о. (рис. 4.13 а). Для сірих лісових грунтів спостерігається 

наступна тенденція – з обваженням гранскладу розрахований показник 

поступово зростає, але до певного моменту. Найбільше медіанне значення 

(7160 у.о.) розраховано для сірих лісових середньоуглинкових грунтів порівняно з 

аналогічними ґрунтами супіщаного, легкосуглинкового гранскладу. 

З обваженням гранскладу до важкосуглинкового визначені індекси 

складових фундаментальної цінності дещо знижуються, медіанне значення не 

перевищує 7010 у.о. (рис. 4.13 б).  

Для темно-сірих опідзолених ґрунтів розрахований показник є значно 

вищим порівняно з легкими ґрунтами (рис. 4.13 в), його значення варіює від 

6389 (у легкосуглинкових) до 7917 у.о./га (у середньосуглинкових його різновидах). 

Для важкосуглинкових аналогів ґрунтів медіанне значення знижується до 

6963 у.о./га. Аналогічна тенденція в цілому зберігається і для чорноземів 

опідзолених (рис. 4.13 г). Встановлено, що найвищу цінність мають 

середньосуглинкові ґрунти: від 5556 до 7934 у.о./га порівняно з ґрунтами іншого 

гранскладу, при цьому максимальні значення в межах країни розраховані для 

чорноземів типових (рис. 4.13 д). 

Базова цінність чорноземів звичайних коливається залежно від гранскладу 

ґрунтів: медіанне значення для середньосуглинкових та глинистих різновидів 

відповідно становить 5556 та 5671 у.о./га, в свою чергу для важкосуглинкових 

ґрунтів – 5962 у.о./га (рис. 4.13 е). Для чорноземів південних вартість глинистих 

ґрунтів перевищує важкосуглинкові аналоги на 346 у.о./га (рис. 4.13 є). 

Найнижчу цінність отримано для темно-каштанових глинистих ґрунтів, її 

значення не перевищує 3476 у.о./га (рис. 4.13 ж).  

Проаналізуємо картосхему базової цінності орних ґрунтів (рис. 4.14).  



 

 

 

 

Рис. 4.14 Картосхема базової цінності орних ґрунтів України 

˂ 4000, у.о./га 

4000 – 5500 у.о./га 

5500 – 7000 у.о./га 
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Аналіз допомогою програми MapInfo дає підстави зробити такі висновки: 

22,3 % орних ґрунтів оцінено більше ніж 7000 у.о. за га, 29,4 % − від 5500 до 

7000 у.о. за га, 24,1 % − від 4000 до 5000 у.о. за га і тільки 4,8 % орних ґрунтів 

оцінюються нижче за 4000  у.о. за га. Найбільші площі орних ґрунтів з 

найвищою цінністю мають Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Сумська та 

Вінницька області. В свою чергу найбільші площі орних ґрунтів з найнижчою 

вартістю мають Рівненська, Херсонська, Волинська області та АР Крим. Якщо 

характеризувати розрахований показник за типами ґрунтів, то відмічається 

наступна тенденція. Найнижчу цінність мають як дерново-слабопідзолисті та 

дернові оглеєні легкого гранскладу (піщані, глинисто-піщані та супіщані) 

ґрунти, так і чорноземі південні та темно-каштанові та каштанові солонцюваті 

ґрунти важкого гранскладу (важкосуглинкові та глинисті). Більша частина орних 

ґрунтів країни характеризується середньою цінністю 1 га, яка не коливається в 

інтервалі від 4000 до 7000 у.о. за га. Найвищу цінність мають легко-та-

середньосуглинкові ґрунти: темно-сірі, чорноземи опідзолені, чорноземи типові,  

звичайні, реградовані та дернові ґрунти. 

 

4.3 Визначення поточної (ринкової) цінності орних ґрунтів  

 

Бонітет, розрахований за удосконаленою методикою, враховує особливості 

земельної ділянки, а саме, властивості ґрунтів, що визначають її потенційну й 

ефективну родючість, ключові параметри клімату та технологічні 

характеристики земельної ділянки (поля). Для визначення поточної (ринкової) 

цінності земельної ділянки скористаємося формулою 4.6: 

 

Пц = Цб·Тк·Вз·Бз,                                                   (4.6) 

 

де Пц – поточна (ринкова) цінність земельної ділянки, у.о.;  

Цб – ціна 1 бала бонітету, виражена в центнерах зернових одиниць або 

прирівняної до неї продукції, отриманої за один вегетаційний період;  
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Тк – термін капіталізації (33 роки) в Україні. рік;  

Вз – вартість 1 ц зерна (12 у.о.) [215], у.о.;  

Бз – загальний бонітет земельної ділянки за удосконаленим методичним 

підходом.  

Розрахунок зроблено на прикладі поля 2-ї польової сівозміни у ДП ДГ 

«Граківське» (с. Комунар Харківського району Харківської області). Ґрунт – 

чорнозем опідзолений важкосуглинковий. Необхідні дані взято з БД 

«Властивості грунтів України» та звітів господарства: 

 

Пц = 0,46·33·12·56 = 10201 у.о. за 1 га. 

 

Для оцінки отриманої величини наведемо існуючі ціни на 1 га ріллі в 

різних країнах світу (табл. 4.11). Ціни є дуже різними, вони відображають не 

стільки цінність ґрунтів у різних країнах, скільки стан їхньої економіки, 

розвиненість ринкових механізмів, рівень доходів населення, розміри субсидій 

держави, наявність ґрунтових ресурсів та ін. 

Таблиця 4.11 

Ціни 1 га ріллі в деяких країнах світу 

Країна Ціна, у.о. США 

США 400-9000 

Італія 3200 

Нідерланди 19710 

Германія 21700 

Велика Британія 9500 

Польща 8365 

Болгарія 3150 

Австралія 2000 

Росія 400 

 

Те, що ціни на українські ґрунти в результаті застосування 

запропонованого підходу виявилися в числі найбільш високих, має свої 
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позитивні й негативні сторони. З одного боку, повинен запрацювати механізм 

іпотеки й банки будуть приймати земельні ділянки в довгострокову заставу, що 

дозволить поступово модернізувати сільськогосподарське виробництво. Висока 

ціна на ґрунт змінить відношення до нього в суспільстві та сприятиме 

впровадженню грунтозбережувальних технологій.  

Використовуючи розраховані за запропонованим методичним підходом 

бонітети і середню ціну одного балу, запозичену у Б.С. Носка й ін. [237], ми 

здобули середні ціни 1 га ріллі в розрізі адміністративних областей (рис. 4.15).  

 

 

Рис. 4.15 Середня поточна цінність 1 га ріллі в Україні 

 

у.о. 
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За отриманими даними найвищу поточну цінність розраховано для орних 

ґрунтів Черкаської, Чернівецької, Сумської, Полтавської та Тернопільської 

областей. Найнижчі показники розраховано для ґрунтів АР Крим, Волинської, 

Рівненської, Запорізької та Миколаївської областей. В цілому по Україні середня 

поточна вартість рілля згідно проведених розрахунків складає 5980 у.о. 

Задля зв’ясування об’єктивності підходів проведено порівняння 

результатів визначення цінності за чинною та запропонованою методикою. 

Розрахунок цінності за чинною методикою здійснювався у свій час за 2 

способами: 1-й спосіб − за відкоригованим методом А.І. Сірого, 2-й спосіб – 

через часткові бонітети з урахуванням структури посівних площ. Нагадаємо, що 

відповідно до чинної «Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів» [270], нормативна 

грошова оцінка земельної ділянки (території сільськогосподарських угідь, що 

знаходяться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб, у тому 

числі земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, 

садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби) визначається на 

основі шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів, які 

розраховуються за формулою 4.7: 

Б

БагрГ
Гагр


 ,                                                     (4.7) 

 

де Гагр – нормативна грошова оцінка агровиробничої групи грунтів, грн.; 

Багр – бонітет агровиробничої групи грунтів, бал;  

Б – бонітет гектара відповідних угідь по с.-г. підприємству, бал;  

Г – нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь с.-г. 

підприємства, грн. 

 

Невиважене ставлення до оцінки якості ґрунтів, призводить до грубих 

помилок у визначенні величини грошової оцінки агрогруп ґрунтів і земельної 

ділянки в цілому, і до помилок у встановленні розмірів земельних платежів. 

Недосконалість чинної методики бонітування щодо складу якісних показників та 
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алгоритмів розрахунку зумовлює значні коливання грошової оцінки 

агровиробничих груп ґрунтів. Розглянемо це на прикладі розрахунків балів 

бонітетів та грошової оцінки агрогруп Харківського земельно-оціночного 

району (шифр 02) Харківської області станом на 01.01.2013 р. (табл. 4.12). 

Залежно від обраного способу визначання бонітету, сучасна грошова оцінка 

сірого лісового важкосуглинкового ґрунту може відрізнятись у 1,7 разів – від 

14925,95 до 25291,12 грн/га, чорнозему реградованого слабозмитого 

важкосуглинкового та дернового розвиненого глейового супіщаного ґрунту на 

давньоалювіальних оглєєних пісках – відповідно у 1,56 разів та 1,75 разів. 

 

Таблиця 4.12  

Бонітети ґрунтів та нормативна грошова оцінка агровиробничих груп 

ґрунтів Харківського земельно-оціночного району (шифр 02)  

Харківської області 

№ 

з/п 

Адміністра-

тивний район 

Назва ґрунту, код агровиробничої 

групи грунтів 

Бали загального бонітету 

за чинною методикою за 

методикою 

ННЦ ІГА 
1-й  

спосіб 

2-й 

спосіб 

1 Харківський 

Чорнозем типовий 

середньогумусний на 

легкоглинистому суглинку (54е) 

86 

35656,35 

81 

33583,31 

84 

34827,13 

2 Харківський 

Сірий лісовий важкосуглинковий 

ґрунт на важкосуглинковому лесі 

(29е) 

36 

14925,95 

61 

25291,12 

67 

27778,80 

3 Печеніжський 

Чорнозем реградований 

слабозмитий важкосуглинковий на 

середньосуглинковому лесі (49е) 

43 

17828,21 

67 

27778,80 

77 

31924,87 

4 Чугуївський 

Дерновий розвинений глейовий 

супіщаний грунт на 

давньоалювіальних оглєєних 

пісках (176в) 

24 

9950,58 

42 

17413,57 

52 

21559,64 

5 Зміївський 
Темно-сірий опідзолений 

супіщаний ґрунт (40г) 

37 

15340,47 

30 

12440,52 

55 

22803,50 

Примітка. Над рискою – загальний бонітет, бал; під рискою – нормативна грошова 

оцінка агровиробничої групи грунтів, грн./га. 
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Найголовніше, що такі суттєві коливання не мають жодного 

аргументованого пояснення з точки зору якісної оцінки земель і є наслідками 

нерозуміння сутності і механізмів функціонування системи «ґрунт-урожай».  

Окремим питанням є штучне заниження родючості й якості більшості 

ґрунтових різновидів. Власне, більш-менш коректно оцінено лише чорноземи 

типові, якість більшості інших досліджених ґрунтів штучно занижується через 

нехтування показниками ефективної родючості, агрофізичними властивостями 

та критеріями тепло-і вологозабезпечення с.-г. культур (рис. 4.16).  

 

 

Рис. 4.16 Бали бонітетів за різними методичними підходами до 

бонітування ґрунтів та нормативи урожайності озимої пшениці:  

9в' – дерново-середньопідзолистий глеюватий слабоскелетний супіщаний 

ґрунт на легкосуглинкових водно-льодовикових відкладах, Полісся 

Правобережне: Житомирська обл., Коростенський р-н, СТОВ «Батьківщина»; 

183д – буроземно-підзолистий поверхнево-глеюватий середньо-

суглинковий ґрунт на елювії-делювії андезіто-базальтів (183д), Карпати: 

Закарпатська обл., Мукачівський район;  

Б
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29д – сірий лісовий середньосуглинковий ґрунт на важкосуглинковому 

лесі, Лісостеп Правобережний: Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Бужанка, ТОВ 

Кристал; 

54е – чорнозем типовий важкосуглинковий на лесовій породі, Лісостеп 

Лівобережний, Харківська обл., Харківський р-н, с. Коротич, Слобожанське 

дослідне поле; 

59є – чорнозем звичайний малогумусний середньопотужний середньо-

глинистий на легкоглинистому лесі (59є) Степ Лівобережний, Донецька обл., 

Олександрівський р-н, с. Очеретяне, колгосп ім. Леніна; 

107д – темно-каштановий слабосолонцюватий вилугований середньо-

суглинковий середньозмитий грунт (110д) Степ Сухий Херсонська обл, 

Білозерський р-н, Овочевий совгосп "Главконсерв". 

Саме тому грошова оцінка темно-сірого опідзоленого супіщаного ґрунту, 

що повинна була б становити 22803,50 грн/га, приймається на рівні лише 

12440,52-15340,47 грн/га. Відчутно здешевлено також оцінку дернового 

глейового супіщаного ґрунту (на 4,15-11,61 тис грн./га), сірого лісового 

важкосуглинкового ґрунту (на 2,49-12,85 тис. грн/га) і чорнозему реградованого 

слабозмитого важкосуглинкового (на 4,15-14,10 тис. грн/га). 

 

Висновки до розділу 4 

 

На підставі аналізу існуючих нормативів окреслено основні проблеми 

земельних відносин та уперше визначено базову (фундаментальну) та поточну 

(ринкову) цінності орних ґрунтів України на грунтово-екологічній основі. 

Визначення базової цінності орних ґрунтів здійснено на основі врахування 

індексів цінності «рухомого» гумусу, доступних елементів живлення, що 

знаходяться у ґрунті та природного біологічного потенціалу продуктивних 

ґрунтів (біопродуктивності). За допомогою вибірок з БД «Властивості ґрунтів 

України» визначено базову цінність основних орних ґрунтів України, яка  

відображає потенційні можливості ґрунту для виробництва продукції та оцінює 
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його екологічне значення, розроблено відповідну картосхему. На підставі 

проведених розрахунків встановлено зміни показника залежно від гранскладу 

ґрунтів та їхньої генетичної приналежності. 

Визначення поточної цінності орних ґрунтів, що відображає динаміку 

ринкових відносин, співвідношення попиту та пропозиції, здійснено на основі 

урахування ціни балу бонітету, терміну капіталізації, вартості 1 ц зерна та 

загального бонітету земельної ділянки, визначеного за удосконаленою 

методикою бонітування.  

Встановлено, що найбільшу цінність мають ґрунти середньосуглинкового 

гранскладу більшості орних ґрунтів країни. Для ґрунтів Степової зони 

(чорноземи звичайні, південні та темно-каштанові) більшу вартість 1 га ріллі 

мають важкосуглинкові ґрунти порівняно з глинистими аналогами. 

Для зв’ясування об’єктивності підходів проведено порівняння результатів 

визначення цінності за чинною та запропонованою методикою. Встановлено 

значне коливання вартісних показників залежно від обраного способу 

визначання бонітету, що є наслідком нерозуміння сутності і механізмів 

функціонування системи «ґрунт-урожай». Останнє призводить до штучного 

занижування цінності більшості ґрунтів через нехтування показниками 

ефективної родючості, агрофізичними властивостями та критеріями тепло-і 

вологозабезпечення с.-г. культур.  

Результати досліджень цього розділу оприлюднено у наступних статтях 

[173, 199, 205, 247, 250-254, 256, 257, 259, 261, 263-266].  
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РОЗДІЛ 5 

АГРОІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ  

 

5.1 Концепція та критерії агроінвестиційної привабливості орних 

земель (картографо-аналітичний огляд) 

 

В ході досліджень уперше розроблено концептуальні та методичні основи 

визначення агроінвестиційної привабливості орних ґрунтів для вирощування 

сільськогосподарських культур на основі інтегральної оцінки якості грунтів, 

кліматичних та агровиробничих показників земельної ділянки.  

Якісна оцінка ґрунтів украй важлива для інвестора, що вирішив придбати 

або орендувати ділянку землі для вирощування сільськогосподарської продукції. 

У зв'язку із цим важливо завчасно оцінити інвестиційну привабливість ділянки, 

знизити можливий ризик від інвестування, швидко й у максимальній мірі 

виправдати вкладення. Ясно, що найбільшу інвестиційну привабливість 

матимуть земельні ділянки зі сприятливими властивостями ґрунтів і клімату, 

ділянки, що дозволяють застосовувати сучасні інтенсивні технології, отриму-

вати високі врожаї і, як наслідок, здобувати стабільні економічні показники.  

Отже, визначення агроінвестиційної привабливості земельної ділянки 

треба розпочинати з оцінювання властивостей її ґрунтів. Для цього в Україні є 

чимало різноманітних матеріалів і, перш за все, матеріали суцільного ґрунтового 

обстеження і, агрохімічної паспортизації. Саме вони разом з агрокліматичними 

матеріалами можуть бути використаними для порівняльного оцінювання 

привабливості земель.  

Водночас узагальнена оцінка стану ґрунтів є базою для вирішення питання 

про інвестування щодо підвищення їхньої родючості, а в разі необхідності – 

подолання деградації. Тому такі узагальнення будуть корисними не тільки для 

інвестора, а й для об’єктивного розподілу державних і місцевих бюджетних ресурсів. 

Фактично мова іде про районування ріллі щодо стану її ґрунтів з метою 

інвестування, тобто, про спеціальний вид районування, раніше започаткований 
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В.В. Медведєвим та Т.М. Лактіоновою як ґрунтово-технологічне районування 

[170]. Нагадаємо, що ґрунтово-технологічне районування передбачало 

врахування специфічних показників, які вирішальним чином впливають на 

умови праці сільськогосподарської ґрунтообробної техніки. Мета такого 

районування – знайти шляхи зменшення негативних наслідків дії 

сільськогосподарської техніки на ґрунт, що стали можливими через переоцінку 

здатності ґрунту протистояти надмірному механічному навантаженню. 

Різноманітні угрупування ґрунтів, за певними правилами і з різними 

цілями стали основою типізації землеробської практики. Ґрунтово-технологічне 

районування ми розглядаємо як один з видів спеціального групування ґрунтів, 

яке подібне їх районуванню за родючістю (В.П. Кузьмичов) або 

агромеліоративне (Г.В. Новікова, П.О. Гаврик, С.А. Балюк), протиерозійне 

(К.Л. Холуп’як), агрохімічне (М.К. Крупський, Б.С. Носко) районування. Всі ці 

групування ґрунтів сприяли тому, що обробіток ґрунту, застосування добрив, усі 

види меліорацій отримали надійну можливість проводитися на ґрунтовій основі 

з урахуванням кліматичних особливостей. Землеробство України після цих робіт 

стало адаптивним, тобто, у максимальній мірі пристосованим до ґрунтово-

кліматичних умов. Матеріали районувань використовувалися і 

використовуються дуже широко – в екстраполяції результатів дослідів і розробці 

зональних (регіональних) агротехнологій, плануванні різного роду 

грунтоохоронних заходів, в землевпорядній, агрохімічній і меліоративній 

службах тощо. 

Сьогодні агросфера країни переживає новий етап своєї історії, етап 

земельного реформування і поступового переходу до ринкових відносин. Тому 

групування ґрунтів з метою об’єктивізації усіх аспектів, пов’язаних із 

залученням ґрунтів до земельного реформування і ринкових відносин здаються 

актуальними, бо, впевнені, здатні сприяти не тільки більш обґрунтованому вит-

рачанню грошових ресурсів, а й збереженню і підвищенню родючості ґрунтів.  

З використанням розроблених методичних підходів і матеріалів про 

індивідуальну та інтегральну оцінку властивостей ґрунтів, кліматичні і 

технологічні особливості земельної ділянки [169, 170, 173] розроблено 
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картографо-аналітичні оцінки якості земель. На підставі інтегральних оцінок 

земельних ділянок, яку проведено з використанням вищеозначеної БД ґрунтової, 

кліматичної й картографічної інформації» [315], виявлено ріллю з найкращими, 

середніми й гіршими властивостями стосовно різних сільськогосподарських 

культур.  

Зупинемось на цьому питанні детальніше. Як відомо, основними 

матеріальними чинниками врожаю є доступна волога й елементи живлення. 

Саме ці чинники забезпечують реальний рівень ефективної родючості ґрунтів, 

тому саме вони повинні бути покладені в основу оцінки території для 

вирощування польових культур. Використовувані у бонітуванні ґрунтів уміст 

гумусу та грансклад (за вмістом фізичної глини), хоча й є важливими, але вони 

всього лише сприяють реалізації рослиною вологи й елементів живлення. Адже 

добре відомо, що, суглинковий ґрунт (оцінюваний Н.А. Качинським [117] як 

найкращий у фізичному відношенні ґрунт) зі значним умістом гумусу й 

глибоким гумусованим профілем без достатніх запасів вологи й елементів 

живлення в потрібний для рослин період, не здатний бути високо продуктивним. 

Саме тому використання в оцінках таких чинників як гумус і грансклад, за 

допомогою яких звичайно характеризують лише потенційну родючість ґрунтів, 

звичайно завищує реальний бонітет ґрунтів [169] і створює помилкове уявлення 

про родючість ґрунту, наприклад, при оцінці чорнозему – ґрунту потенційно 

високородючого, а реально – досить середніх переваг: за матеріалами 

агрохімічної паспортизації більше половини чорноземних ґрунтів країни мають 

низький і середній рівень забезпеченості рухомим фосфором [230]. Система 

показників для оцінювання агрономічних переваг ґрунтів повинна базуватися на 

врахуванні ефективної родючості ґрунтів через показники, що характеризують 

водний і поживний режими в критичні періоди розвитку рослин, рН, глибина й 

щільність будови кореневмісного шару. Важливим агровиробничим показником 

має бути кількість днів з вологістю оптимального кришення ґрунту за обробітку: 

чим триваліше цей період, тим якісніше, з мінімальними витратами й 

організаційно простіше можна обробити земельну ділянку.   

Необхідні параметри критеріїв для оцінки найкращої, середньої й 
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найгіршої земельної ділянки демонструються в табл. 5.1, які запозичені з роботи 

C. Sys et al. (за [366]) та публікації за нашої участі [173]. Узагальнені показники 

представлено для вимогливих і маловимогливих культур. 

Концепція передбачає також обов'язковий облік технологічних 

особливостей ділянки: конфігурації (скошеності, викривленості, довжини гонів), 

робочого ухилу, строкатості, наявності перешкод і різного роду незручностей, 

що визначають можливості ефективного застосування сучасних засобів 

механізації вирощування польових культур.  

За критеріями можна оцінити якість ріллі для вирощування польових 

культур. Для остаточного вибору території бажано ознайомитися з додатковою 

інформацією: картами ґрунтів за адміністративними областями (масштаб 

1:20000) та матеріалами останнього туру агрохімічної паспортизації полів. 

Надалі необхідно ознайомитися з культурою виробництва, станом 

забур’яненості полів, лісосмуг, розташуванням та станом інфраструктури 

агропідприємств, меліоративної мережі та протиерозійних споруд. Важливим є 

наявність кваліфікованого й допоміжного персоналу, а також умови зберігання й 

реалізації вирощеної продукції, що необхідно для складання бізнес-плану 

наступної діяльності аграрного підприємства. Складовою концепції є перелік 

правил землекористування, дотримання яких забезпечить збереження й 

підвищення родючості ґрунтів.  

Розглянемо детальніше критерії агроінвестиційної привабливості. 

Ґрунтові критерії. До цієї віднесено критерії, що характеризують фізичні 

властивості кореневмісного шару ґрунту, зокрема, глибина гумусованого 

профілю та щільність будови орного шару.  

Глибина кореневмісного шару – найважливіший ґрунтово-агрономічний 

критерій, що характеризує придатність ґрунтів для вирощування 

сільськогосподарських культур. Класи придатності ґрунтів за глибиною 

кореневмісного шару для оцінювання інвестиційної привабливості обрано на 

основі рекомендацій ФАО [366], які використовуються для визначення 

порівняльної продуктивності ґрунтів світу.  



 

 

 

 

Таблиця 5.1  

Параметри оцінювання агроінвестиційної привабливості земельної ділянки для вирощування польових культур 

Порядковий 

номер критерію 
Критерії 

Одиниці 

виміру 

Клас придатності 

земельної ділянки 
Для вимогливих культур 

Для маловимогливих 

культур 

1 2 3 4 5 6 

1 Глибина кореневмісного шару см 

найкращий 

середній 

гірший 

>65 

65-35 

<35 

>50 

50-20 

<20 

2 
Рівноважна щільність будови 

кореневмісного шару (0-50 см) 
г/см3 

найкращий 

середній 

гірший 

1,0-1,2 

1,2-1,4; <1,0 

>1,4 

1,1-1,3 

1,3-1,5; <1,1 

>1,5 

3 
Уміст рухомого 

фосфору 

мг/100 г 

ґрунту 

найкращий 

середній 

гірший 

>10 

10-8 

<8 

>8 

8-5 

<5 

4 
Уміст рухомого 

калію 
Так само 

найкращий 

середній 

гірший 

>12 

12-8 

<8 

>8 

8-5 

<5 

5 рН – 

найкращий 

середній 

гірший 

5,6-7,0 

5,5-5,1; 7,1-7,6 

<5,1; >7,6 

5,6-7,5 

4,6-5,5; 7,6-8,5 

<4,5; >8,5 

6 

Середньо багаторічний уміст 

продуктивної вологи в шарі 

0-20 см перед сівбою 

мм 

найкращий 

середній 

гірший 

≥40 

40-30 

<30 

≥30 

30-20 

<20 
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2
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Продовж. табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 

7 

Так само у шарі 0-100 см 

під час формування 

генеративних органів 

Так само 

найкращий 

середній 

гірший 

≥160 

160-100 

<100 

≥130 

130-70 

<70 

8 

Температура приземного 

шару під час сівби й сходів 

культур 

°С 

найкращий 

середній 

гірший 

14-16 

10-14 

<10 

8-10 

5-8 

<5 

9 

Так само під час 

формування генеративних 

органів 

°С 

найкращий 

середній 

гірший 

22-24 

18-22 

<18 

15-18 

10-15 

<10 

10 

Сума активних температур 

для культур короткого 

вегетаційного періоду 

°С 

найкращий 

середній 

гірший 

2200-2600 

1200-2200 

<1200 

1200-2000 

900-1200 

<900 

11 

Так само для культур 

довгого вегетаційного 

періоду 

°С 

найкращий 

середній 

гірший 

2600-3200 

2200-2600 

<2200 

1600-2000 

1300-1600 

<1300 

12 

Кількість днів з вологістю 

оптимального кришення 

під час обробітку 

дні 

найкращий 

середній 

гірший 

>20 

20-5 

<5 

 

2
2
2
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Географія потужності кореневмісного шару підкоряється природним 

умовам ґрунтоутворення. Параметри глибин варіюють у дуже широких межах – 

від 10-15 до 140-150 см. На картах масштабу 1:1500000 неможливо відобразити 

всю строкатість глибин кореневмісного шару залежно від регіональних 

особливостей гранскладу, рельєфу, гідроморфності, еродованості й інших 

чинників (рис. 5.1 і 5.2). Цей показник є мінімальним у дерново-підзолистих 

піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах Полісся (приблизно 20 см), що є істотним 

обмежувальним чинником зниження інвестиційної привабливість ріллі у цій 

зоні. 

У лісостеповій зоні, де змінюються ґрунтотворні породи і грансклад, 

глибина кореневмісного шару зростає, сягаючи місцями 120 см (для 

нееродованих ґрунтів Придніпровської низовини середньосуглинкового 

гранскладу). Це створює найбільш сприятливі можливості для інвестування 

ґрунтів цієї зони (табл.5.2; 5.3), за винятком ймовірного недостатнього 

зволоження під час формування генеративних органів. З обваженням гранскладу 

порід і ґрунтів показник зменшується.  

Класи ґрунтів стосовно рівноважної щільності будови кореневмісного 

шару (0-50 см) обрано на основі численних експериментальних досліджень, 

зібраних в публікації В.В. Медведєва та ін. [172]. Найбільш сприятливим цей 

показник є для ґрунтів Степової та Лісостепової зон (рис. 5.3 і 5.4). До півдня й 

південного сходу й, особливо, на північ і північний захід від цієї зони 

рівноважна щільність зростає. У Поліссі, де домінують кислі дерново-підзолисті 

ґрунти піщаного й супіщаного гранскладу з рівноважною щільністю будови 

1,65 г/см3 і вище, асортимент вирощуваних культур різко звужується. Однак, на 

досить окультурених ґрунтах можливо одержати досить високі урожаї льону, 

картоплі, трав. При цьому можливості для окупності інвестиційних вкладень є 

гіршими порівняно з лісостеповими ґрунтами. Більшість орних ґрунтів мають 

найкращі і середні характеристики показника, але 21 % ґрунтів 

характеризуються несприятливої щільністю будови вирощування особливо 

вимогливих польових культур (табл.5.4 і 5.5). 
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Рис. 5.1 Оцінка придатності ріллі за глибиною кореневмісного шару для 

вирощування вимогливих до ґрунтових умов культур 

 

 

Рис. 5.2 Оцінка придатності ріллі за глибиною кореневмісного шару для 

вирощування маловимогливих до ґрунтових умов культур 
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Таблиця 5.2 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування вимогливих 

культур за глибиною кореневмісного шару ґрунту 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 43,4 13,0 

Середній 37,2 11,2 

Гірший 15,1 4,5 

Немає даних 4,3 1,3 
 

Таблиця 5.3 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування 

маловимогливих культур за глибиною кореневмісного шару ґрунту 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 68,6 20,6 

Середній 26,4 7,9 

Гірший 0,8 0,2 

Немає даних 4,2 1,3 

 

Таблиця 5.4 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування вимогливих 

культур за рівноважною щільністю будови кореневмісного шару ґрунту 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 35,1 10,5 

Середній 37,7 11,3 

Гірший 21,0 6,3 

Немає даних 6,2 1,9 

 

Таблиця 5.5 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування 

маловимогливих культур за критерієм рівноважна щільність будови 

кореневмісного шару ґрунту 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 52,7 15,8 

Середній 33,3 10,0 

Гірший 7,8 2,3 

Немає даних 6,2 1,9 
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Рис. 5.3 Оцінка придатності ріллі за рівноважною щільністю будови у шарі 

0-50 см для вирощування вимогливих до ґрунтових умов культур 

 

 

Рис. 5.4 Оцінка придатності ріллі за рівноважною щільністю будови у шарі 

0-50 см для вирощування маловимогливих до ґрунтових умов культур 
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В цілому, за глибиною і рівноважною щільністю кореневмісного шару – 

узагальненими морфологічними та фізичними характеристиками – орні ґрунти 

країни є сприятливими для вирощування більшості польових культур, за 

винятком ґрунтів Полісся і Південного Сухого Степу. 

Вміст рухомого фосфору. Наявні численні наукові напрацювання щодо 

важливої ролі фосфору в житті рослин [237, 238] і систематичні вимірювання 

вмісту рухомого фосфору у ґрунтах при проведенні агрохімічної паспортизації 

дозволили розглядати цей показник як один з основних інвестиційних критеріїв. 

Разом з рухомим калієм ці показники формують матеріальну основу ефективної 

родючості ґрунтів. Для обґрунтування класів використано роботу Б.С. Носка [237]. 

Найбільш загальні закономірності диференціації вмісту рухомого фосфору 

в орних ґрунтах України такі: найгірші умови – на заході й північному заході у 

дерново-підзолистих, буроземних оглеєних і кислих ґрунтах, де формуються 

малорозчинні й недоступні рослинам фосфати заліза, алюмінію й марганцю 

(рис. 5.5 і 5.6).  

 

Рис. 5.5 Оцінка придатності ріллі за вмістом рухомого фосфору для 

вирощування вимогливих до ґрунтових умов культур 
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Рис. 5.6 Оцінка придатності ріллі за вмістом рухомого фосфору для 

вирощування маловимогливих до ґрунтових умов культур 

 

За вмістом рухомого фосфору тільки 5,4 млн га орних земель (18,1 %) 

оцінено для вирощування вимогливих культур і 12,4 млн га (41,5 %) мало-

вимогливих культур як найкращі (табл. 5.6 і 5.7), значні площі орних ґрунтів є 

несприятливими за цим параметром. 

 

Таблиця 5.6 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування вимогливих 

культур за вмістом рухомого фосфору у ґрунті 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 18,1 5,4 

Середній 23,4 7,0 

Гірший 52,2 15,7 

Немає даних 6,3 1,9 
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Таблиця 5.7 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування 

маловимогливих культур за вмістом рухомого фосфору у ґрунті 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 41,5 12,4 

Середній 29,0 8,7 

Гірший 21,3 6,4 

Немає даних 8,2 2,5 

 

Переважна частина лісостепових ґрунтів (сірі опідзолені ґрунти і чорноземи 

опідзолені) мають задовільний вміст рухомого фосфору. Лише чорноземи типові 

характеризуються високим вмістом цього елементу. У ґрунтах легкого 

гранскладу або за умов еродованості забезпеченість ґрунтів фосфором 

знижується. Степ (північний і південний сухий) характеризується постійним 

погіршенням забезпеченості ґрунтів фосфором (від чорноземів звичайних до 

каштанових солонцюватих ґрунтів). Зниженню показника сприяє аридність 

клімату, солонцюватість і підлуження реакції ґрунтового середовища. 

Вміст рухомого калію в орних ґрунтах змінюється в широких межах – від 

мінімальних значень (< 2 мг/100 г ґрунту) до значень, що перевищують 

12 мг/100 г ґрунту (рис. 5.7 і 5.8). Ці карти є подібними до карти вмісту в ґрунтах 

фізичної глини [173], що ще раз підкреслює пряму залежність вмісту рухомого 

калію від гранскладу ґрунтів (за вмістом <0,001 мм). Розподіл орних ґрунтів 

країни за вмістом рухомого калію продемонстровано у табл. 5.8 і 5.9. Домінують 

площі з найкращим умістом, але через постійний дефіцитний баланс калію [230], 

проблема поступово актуалізується і стає важливою. 

Показник рН. Останнім часом з'явилося досить багато узагальнень про роль 

рН для росту й продуктивності сільськогосподарських культур [33, 56, 167]. 

Вони дозволяють цілком обґрунтовано судити про вплив реакції ґрунтового 

розчину на фізико-хімічні властивості й умови мінерального живлення рослин. 
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Рис. 5.7 Оцінка придатності ріллі за вмістом рухомого калію для 

вирощування вимогливих до ґрунтових умов культур 

 

 

Рис. 5.8 Оцінка придатності ріллі за вмістом рухомого калію для 

вирощування маловимогливих до ґрунтових умов культур 
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Таблиця 5.8 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування  

вимогливих культур за вмістом рухомого калію у ґрунті 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 32,3 9,7 

Середній 29,3 8,8 

Гірший 34,6 10,4 

Немає даних 3,8 1,1 

 

Таблиця 5.9 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування 

маловимогливих культур за вмістом рухомого калію у ґрунті 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 61,6 18,5 

Середній 22,4 6,7 

Гірший 12,2 3,7 

Немає даних 3,8 1,1 

 

Спираючись на зазначені публікації, запропоновано класи ґрунтів стосовно 

рН для оцінювання інвестиційної привабливості ріллі (табл. 5.10). Карти рН в 

орних ґрунтах України (рис. 5.9 і 5.10) відбивають основні чинники 

ґрунтоутворення: клімат та літологічний склад ґрунтотворної породи. Оцінюючи 

географію рН як інвестиційного критерію слід зазначити значний діапазон його 

коливань – від менше 4,0 до більше 8,5. На півночі та північному заході з 

вологим кліматом, безкарбонатними породами та переважанням підзолистого 

процесу ґрунтоутворення домінують кислі ґрунти. Найгірші умови стосовно 

показника формуються в Карпатському регіоні та Центральному Поліссі. 

Виключенням є зональні ґрунти західного регіону, сформовані на породах, багатих 

на вапно (крейда, мергель, вапняки). 
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Таблиця 5.10 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування 

маловимогливих культур за показником рН 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 62,9 18,9 

Середній 25,4 7,6 

Гірший 11,7 3,5 
 

З послабленням підзолистого процесу, зменшенням вилугованості (через 

зміну промивного водного режиму на непромивний), а також унаслідок 

поширення лесових порід у Лісостепу й Степу – рН наближається до 

нейтральних значень, що відповідає найкращим умовам. З наростанням 

аридності клімату та прояву ознак й солонцюватості, оцінка рН знову 

погіршується. Однак, строкатість рН у Степу є набагато меншою, ніж у 

Західному Лісостепу й Поліссі, хоча й тут при посиленні вторинного 

осолонцювання й засолення показник значно погіршується, понижуючи оцінку 

умов вирощування сільськогосподарських культур.  

 

Рис. 5.9 Оцінка придатності ріллі для вирощування вимогливих до 

ґрунтових умов культур стосовно рН 
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Рис. 5.10 Оцінка придатності ріллі для вирощування маловимогливих до 

ґрунтових умов культур стосовно рН 

 

Кліматичні критерії. Вважаємо, що для порівняльного оцінювання 

придатності території для ведення сільськогосподарської діяльності кліматичні 

показники є обов'язковими. Адже волога й тепло – найважливіші фактори 

продуктивності рослин. Згідно рекомендацій ФАО [366], у визначенні 

агропотенціалу території потрібно одночасно враховувати ґрунтові та 

кліматичні критерії. Аналогічні рекомендації запропоновані Д.І. Шашком [338] і 

А.І. Сірим і ін. [298].  

Використання кліматичних критеріїв в оцінках території полегшується тим, 

що вимоги вирощуваних в Україні культур до вологи й температури досліджено 

задовільно. Взявши оптимальні параметри за еталон, можна оцінити міру 

екологічної відповідності (або невідповідності) клімату вирощуваним культурам 

і одержати об'єктивну оцінку території як інвестиційного об'єкта. 

У розгляді кліматичних, точніше ґрунтово-кліматичних критеріїв, звернули 

найбільшу увагу на географічні особливості розподілу вологи й температури в 
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критичні періоди розвитку рослин, міру сприяння вологи й температури, а також 

площі з різним ступенем придатності для вирощування культур.  

Уміст вологи в шарі 0-20 см під час сівби – один з найбільш важливих 

критеріїв для росту й розвитку рослин. Навесні після танення снігу у верхньому 

шарі практично всіх ґрунтів відзначається найбільш високий рівень зволоження 

(в інтервалі ПВ – НВ), однак скористатися цією сприятливою обставиною не 

вдається, тому що обробіток ґрунту й сівба стають можливими тільки тоді, коли 

вологість знизиться до фізично спілого стану (приблизно 0,7 НВ). Чим ґрунт 

легше за гранскладом, тим коротше період його дозрівання. У піщано-

супіщаному ґрунті він може скласти всього кілька годин, у той час як у 

суглинково-глинистому ґрунті – кілька днів. Жаль, що через відсутність 

відповідних даних (середній час дозрівання ґрунту) ми не можемо скористатися 

таким критерієм в інвестиційних цілях.  

Для оцінювання запасу вологи використано загальноприйняті величини 

[34], здобуті шляхом узагальнення багаторічних масових даних мережі 

гідрометеорологічних станцій щодо стану сходів ранніх зернових культур 

залежно від запасів продуктивної вологи у шарі 0-20 см. Встановлено, що 

своєчасні й дружні сходи цих культур з'являються при запасах вологи на рівні  

40 мм вологи. Якщо вміст вологи < 30 мм, сходи з'являються пізніше, якщо 

< 10 мм – можуть не з'явитися взагалі. На ґрунтах середнього й важкого 

гранскладу потрібно вологи на 5-10 мм більше порівняно з піщаними та 

глинисто-піщаними ґрунтами.  

З аналізування карт, наведених на рис. 5.11 і 5.12, можна зробити висновок 

про значні площі з виділених класів вологозабезпеченості. У західній і північно-

західній частинах країни це сприятливий рівень. На схід та південний схід 

запаси доступної вологи зменшуються. У цілому за цим критерієм орні ґрунти 

країни можна оцінити позитивно, за винятком Луганської й частини Херсонської 

областей (на площі близько 10 %) [330]. Розподіл площ за кількістю доступної 

вологи у шарі 0-20 см навесні надано у табл. 5.11 і 5.12. 
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Рис. 5.11 Оцінка придатності ріллі для вирощування вимогливих до 

ґрунтових умов культур за вмістом доступної вологи в шарі 0-20 см під час сівби 

й появи сходів 

 

Рис. 5.12 Оцінка придатності ріллі для вирощування маловимогливих до 

ґрунтових умов культур за вмістом продуктивної вологи в шарі 0-20 см під час 

сівби й появи сходів 
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Таблиця 5.11 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування вимогливих 

культур за критерієм середньо багаторічний уміст продуктивної вологи  

в шарі 0-20 см перед сівбою 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 5,0 1,5 

Середній 35,4 10,6 

Гірший 59,6 17,9 
 

Таблиця 5.12 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування 

маловимогливих культур за критерієм середньо багаторічний уміст 

продуктивної вологи в шарі 0-20 см перед сівбою 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 40,4 12,1 

Середній 36,8 11,1 

Гірший 22,8 6,8 
 

Уміст вологи в шарі 0-100 см під час формування генеративних органів є 

оптимальним (140-160 мм) лише в західній частині країни й на відносно 

невеликій площі (близько 10 %) На іншій частині ріллі, у тому числі на кращих 

чорноземних ґрунтах, оцінка цього критерію є несприятливою. 

Нестача вологи в період цвітіння й формування генеративних органів – 

найбільший недолік аграрної сфери України, який не дозволяє реалізувати 

значний потенціал ґрунтів і сортів, служить причиною вираженої варіабельності 

врожаїв за окремими роками. Імовірність несприятливого й дуже 

несприятливого зволоження (відповідно 100-70 і менше 70 мм) у Лісостепу і 

Степу є значною – відповідно 50 і 30 % [330]. 

Запаси продуктивної вологи в шарі 0-100 см під час цвітіння й формування 

генеративних органів ярих зернових культур демонструються на рис. 5.13 і 5.14, 

а відповідні площі, диференційовані за ступенем сприяння цим культурам – у 

табл. 5.13 і 5.14.  
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Таблиця 5.13 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування вимогливих 

культур за середньобагаторічним вмістом продуктивної вологи у шарі  

0-100 см під час формування генеративних органів 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 6,4 1,9 

Середній 21,6 6,5 

Гірший 72,0 21,6 

 

Таблиця 5.14 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування 

маловимогливих культур за середньобагаторічним вмістом продуктивної 

вологи у шарі 0-100 см під час формування генеративних органів 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 10,7 3,2 

Середній 36,0 10,8 

Гірший 53,3 16,0 

 

 

Рис. 5.13 Оцінка придатності ріллі для вирощування вимогливих до 

ґрунтових умов культур за вмістом продуктивної вологи в шарі 0-100 см під час 

цвітіння й формування генеративних органів ярих зернових культур 
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Рис. 5.14 Оцінка придатності ріллі для вирощування маловимогливих до 

ґрунтових умов культур за вмістом доступної вологи в шарі 0-100 см під час 

цвітіння й формування генеративних органів ярих зернових культур 

 

Аналізування представлених матеріалів дозволяє зробити висновок про 

недостатній рівень вологозабезпеченості зернових культур у найбільш критичні 

періоди розвитку рослин. Це знижує реальну цінність ґрунтів та їхню інвестиційну 

привабливість, причому це відноситься до майже 70 % ріллі або 21 млн га.  

Таким чином, потенціал родючості обмежений нестачею вологи. Тому 

розвиток в Україні вологозбережувальних технологій і зрошення надто важливо 

для підвищення продуктивної цінності ґрунтів, однак через організаційно-

господарські негаразди не дає потрібної віддачі [291]. Не дуже популярним є 

мульчування – відомий і ефективний захід зі збереження вологи. Дуже повільно 

впроваджуються мінімальний і особливо нульовий обробіток, які також 

сприяють заощадженню вологи [172]. Зовсім недостатній догляд здійснюється за 

лісосмугами. У Степу переважають смуги щільної конструкції, у той час як 

тільки смуги, що продуваються, забезпечують рівномірний розподіл снігу на 

міжсмуговому просторі й відповідно краще зволоження [34, 171]. Досвід кращих 
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господарств степової зони показує, що комплексне застосування перерахованих 

заходів дозволяє ліквідувати нестачу вологи й істотно підвищити продуктивну 

здатність ґрунтів.  

Температура повітря під час сходів ранніх ярих культур в агрокліматології 

температуру повітря прийнято розглядати як основний метеорологічний чинник 

[300]. Рослина реалізує продуктивний потенціал тільки за умови, коли 

температура повітря збігається з його потребами під час появи сходів, росту, 

цвітіння й дозрівання. Відхилення температурного показника від оптимальних 

значень гальмують ріст рослини. Вимоги рослин до температури за фазами 

росту вивчено недостатньо. Відомо лише, що для початку їхнього росту 

температура повітря повинна бути не менше 4-5 оС, хоча багато зернових 

культур починають проростати при 1-2 оС (жито, овес, ячмінь). 

За даними Мілторп і Морбі (за А.Д. Вороніним [45]), діапазон температур 

для проростання насіння змінюється від 1 до 10 оС (мінімальні значення) до  

30-40 оС (максимальні значення). Однак за даними І.Б. Ревута [285], оптимальна 

температура змінюється в межах 5-15 оС. Нижній рівень відповідає менш 

вимогливому до тепла ячменю, скоростиглим овочам, верхній – теплолюбному 

бавовнику.  

Внаслідок адаптаційної здатності вимоги рослин до температури 

найчастіше виявляються в широкому інтервалі значень [130, 131, 142, 285, 300, 

330]. Підсумовуючи дані про вимоги культур та середньобагаторічну 

температуру повітря в період сходів ранніх ярих культур, можна зробити 

наступні висновки: 

- теплозабезпеченість орних ґрунтів в цей період в Україні практично у всіх 

зонах, крім гірських територій і південного сходу, перебуває у сприятливому 

інтервалі значень; 

- неможливо виявити території з несприятливою теплозабезпеченістю та 

врахувати їх в інвестиційних оцінках, спираючись на середньобагаторічні дані.  

Якщо ж обрати найбільш сприятливий інтервал температур у межах  

8-12 оС, тому що при більш високих температурах підсилюється фізичний випар 
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вологи із ґрунту, а при більш низьких температурах обмежується ріст коренів 

(на 20-30 %) і затримується поява сходів, то близько 90 % ріллі України 

виявляється в цьому інтервалі, а інша частина також не має істотних обмежень. 

Температура повітря під час формування генеративних органів. За 

даними Г.Т. Селянинова (за І.Б. Ревутом [285]), більшість рослин під час 

цвітіння й формування генеративних органів пред'являють до температури 

приблизно такі ж вимоги, як і на початку росту. Вона повинна бути на 2-3 оС 

вищою. Головне розходження полягає у сумі температур, необхідних рослині 

для повного дозрівання. При цьому температуру повітря вище 24-26 оС варто 

вважати надлишковою, а температуру нижче 10 оС – недостатньою, що 

збігається з даними відомого італійського агрокліматолога Дж. Ацци [11].  

Встановлено, що найбільш сприятливий інтервал температур, який формує 

найкращі умови для росту кореневих систем, мікробіологічної діяльності, 

інтенсивної мінералізації органічних речовин, різноманітних обмінних процесів, 

становить 16-20 оС. За більш високих температур (до 30 оС) перераховані 

процеси можуть розвиватися тільки за умови штучного додавання вологи. 

Отже, в Україні домінують сприятливі температурні умови для 

формування врожаю сільськогосподарських культур, що не знижує інвестиційну 

привабливість ґрунтів.  

Сума активних температур >10 ͦС для культур короткого вегетаційного 

періоду. Вимоги рослин до суми активних температур сильно розрізняються – 

від 500 ˚С для скоростиглих овочів, до 1500-1800о С – для проса й пшениці. 

Прийнято вважати, що теплозабезпеченість порядку 80-90 % є гарною, тому що 

виробничий ризик у цьому випадку невеликий, а при досягненні ймовірності в 

50 % вирощування культур втрачає сенс [300]. Вимоги рослин до суми 

температур досить добре вивчено і відбито в різноманітних агрокліматичних 

районуваннях і атласах [10, 338]. Встановлено прямопропорційну залежність 

урожаїв більшості культур від теплозабезпеченості. Однак, існують культури 

для яких ця залежність є невірною, наприклад, для картоплі (в інтервалі 

температур 1600-3200 ˚С вона є обернено пропорційною).  
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Аналіз суми активних температур для періоду квітень-червень демонструє, 

що діапазон зміни цього показника від < 1200 о С до > 1800 о С. 55 % частини 

ріллі країни за запропонованою методикою оцінюється як сприятлива, 8 % – як 

несприятлива. 

Сума активних температур вище 10 ˚С для культур довгого вегетаційного 

періоду. Культури, вегетаційний період яких на 45-60 днів довше, ніж у культур 

короткого періоду, пред'являють більш високі вимоги до суми активних 

температур. Із цієї причини якісна оцінка ріллі країни відносно цього критерію є 

набагато гіршою. Обмежень для вирощування соняшника, цукрових буряків, 

кукурудзи на зерно порівняно з ранніми зерновими культурами є більшими. Це 

можна пояснити, порівнявши ресурси теплозабезпеченості з вимогами 

перерахованих культур. Теплозабезпеченість у Поліссі становить 2400-2600 оС, 

Лісостепу – 2400-2900 оС, Північному Степу – 2800-3300  оС, Південному  

Степу – 3100-3500 оС, Карпатах – 1700-3300 оС, на Південному березі АР Крим – 

3700-3900 оС. При цьому вимоги, пізньостиглих гібридів кукурудзи до суми 

температур сягають 3200 оС, буряків цукрових – 2800 оС, соняшника – 2700 оС. 

Тому не тільки у Поліссі, але й на частині Лісостепу теплозабезпеченість для 

цих культур є недостатньою [173], тільки в Степу формуються сприятливі умови 

для вирощування цих культур. До півночі й заходу умови погіршуються й іноді 

(Полісся й Карпатський регіон) стають незадовільними.  

Кількість днів з вологістю оптимального кришення визначено на основі 

даних фактичного зволоження ґрунту за декадами квітня й серпня й діапазоном 

фізичної стиглості для конкретного ґрунту. Для обчислення значень у проміжні 

дні декад використано метод інтерполяції вихідних даних поліномом Лагранжа 

другого порядку, який являє собою функціональну криву, що точно проходить 

через три експериментальних точки та дозволяє обчислити значення показника в 

проміжні дні місяця простою підстановкою порядкового номера дня. Для 

полегшення операцій, пов'язаних з багаторазовим обчисленням значень 

полінома, а також для автоматизації процесу його побудови використано 

програмний пакет Mathcad. Надалі дані було перетворено у файл формату 
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Microsoft Exel та використано для побудови картосхем. Найбільш високу оцінку 

одержали регіони, де число днів з вологістю оптимального кришення, є 

найбільшим. Для ґрунтів Полісся й Південного Сухого Степу значення 

показника коливається від 2 (темно-каштановий супіщаний ґрунт, Херсонська 

область) до 6 днів (дерново-слабопідзолистий піщаний ґрунт, Волинська 

область). У лісостеповій зоні на чорноземі глибокому малогумусному 

середньосуглинковому (Полтавська область) і на темно-сірому опідзоленому 

легкосуглинковому ґрунті (Волинська область) кількість оптимальних днів 

коливається від 18 до 30. Восени лісостепові ґрунти довше перебувають у стані 

фізичної стиглості порівняно з ґрунтами Полісся та Степу, що впливає на 

організацію виконання комплексу польових робіт.  

Картографічно-аналітичну інформацію щодо розподілу орних площ з 

різною кількістю днів з фізичною спілістю ґрунтів надано на табл. 5.15 і 5.16. та 

рис. 5.15 і 5.16.  

Таблиця 5.15 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування польових 

культур за кількістю днів з вологістю оптимального кришення під час 

весняної передпосівної культивації 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 30,2 9,1 

Середній 58,9 17,6 

Гірший 5,3 1,6 

Нема даних 5,6 1,7 

Таблиця 5.16 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для вирощування польових 

культур за кількістю днів з вологістю оптимального кришення під час 

посіву озимих зернових 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 22,8 6,8 

Середній 56,3 16,9 

Гірший 7,6 2,3 

Нема даних 13,3 4,0 
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Рис. 5.15 Оцінка придатності ріллі за кількістю днів з вологістю 

оптимального кришення під час весняної передпосівної культивації 

 

Рис. 5.16 Оцінка придатності ріллі за кількістю днів з вологістю 

оптимального кришення під час посіву озимих зернових 
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5.2 Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості орних земель 

 

В основу запропонованої інтегральної оцінки інвестиційної привабливості 

орних земель покладено принцип екологічної відповідності як фундаментальної 

основи агроекології, який було розроблено В.В. Медведєвим [157]. Показники, 

що характеризують найкращі (еталонні) земельні ділянки, мають параметри 

ґрунтів і клімату, що дозволяють повністю реалізувати потенціал рослин і 

технологій. Це ділянки з, так званими, оптимальними параметрами, які 

відповідають вимогам польових культур. Зіставлення оптимальних і реальних 

параметрів дозволило виявити міру розходження між ними й оцінити 

придатність земельної ділянки до вирощування тієї або іншої культури. Якщо 

розходження між оптимальними й реальними параметрами є незначними, 

земельну ділянку можна віднести до найкращого класу, зі збільшенням 

розходжень – відповідно до середнього й найгіршого класів.  

В ході досліджень розроблено методику інтегрування (синтезування) 

індивідуальної картографічної інформації. Сутність якої зводиться до 

наступного: обрані критерії було позначено відповідно номерами від 1 до 7, а 

класи придатності земельної ділянки кодами 1, 2 і 3, потім шляхом їх 

перемноження та витягання кореню того ступеню, що відповідає кількості 

чинників, залучених для аналізу. 

Внесення кодів у кожний контур дігіталізованої ґрунтової карти, 

перемноження кодів та побудова інтегральної карти здійснювалася в 

автоматичному режимі за допомогою програми MapInfo. Використовуючи поле 

«Інтегрований бал інвестиційної привабливості земель», побудовано карту 

інвестиційної привабливості орних ґрунтів України для вирощування 

маловимогливих (рис. 5.17) та вимогливих зернових культур (рис. 5.18).  

Для вимогливих культур (це переважно просапні – цукрові буряки, 

соняшник і кукурудза на зерно) використано ґрунтово-кліматичні чинники, що 

відносяться до довгого вегетаційного періоду, для менш вимогливих культур 

(ярі зернові колосові культури) – короткого вегетаційного періоду.  



 

 

 

 

Рис. 5.17 Інтегральна карта придатності ріллі України для вирощування маловимогливих до ґрунтово-кліматичних 

умов культур 
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Рис. 5.18 Інтегральна карта придатності ріллі України для вирощування вимогливих до ґрунтово-кліматичних умов 

культур 
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На підставі здобутих даних одержано наступну легенду інтегральної 

карти: найвищий клас позначено балом – 1, середній – від 2 до 256, найгірший – 

від 257 до 6561. 

Згідно з проведеними розрахунками встановлено, що значно більшу площу 

в Україні займають орні землі, які за властивостями ґрунтів і клімату можуть 

вважатися привабливими для інвестування та вирощування маловимогливих і 

вимогливих зернових культур (табл. 5.17-5.18). 

Таблиця 5.17 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для  

маловимогливих культур 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 31,5 9,5 

Середній 38,3 11,5 

Гірший 12,4 3,7 

Нема даних 17,8 5,3 

 

Таблиця 5.18 

Площі ріллі відповідно до класів придатності для  

вимогливих культур 

Клас придатності земельної 

ділянки 

Площа ріллі 

% млн га 

Найкращий 10,7 3,2 

Середній 41,2 12,4 

Гірший 32,2 9,6 

Немає даних 15,9 4,8 

 

Оцінка агроінвестиційної привабливості земель у вигляді інтегрованого 

балу дає можливість вибрати найкращі землі для вирощування основних 

сільськогосподарських культур (зернових колосових) з урахуванням їхніх вимог 

до умов вирощування, і не витрачати зайві кошти на експлуатацію 

малопридатних для конкретної культури ділянок. 

Аналізування інтегральних карт придатності ріллі країни до вирощування 

різних сільськогосподарських культур і відповідних площ дає змогу зробити 

висновок про те, що рілля в Україні – сприятливий об’єкт для інвестування. 
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Якщо скласти площі з найкращими і середніми характеристиками, отримаємо 

площу, що майже точно збігається з площею особливо цінних ґрунтів відповідно 

до статті 150 Земельного кодексу [91].  

Отже, ґрунтові й кліматичні умови України є придатними для 

вирощування більшості сільськогосподарських культур середньої смуги й 

особливо таких цінних як озиму пшеницю, ячмінь, кукурудзу (на зерно), цукрові 

буряки, соняшник, кормові й інші технічні культури. За наявності достатньої 

забезпеченості ресурсами дозволять отримувати високі врожаї 

сільськогосподарських культур, що демонструють деякі господарства, які 

використовують новітні прогресивні технології.  

 

5.3 Ефективне землекористування та умови сприяння інвестуванню 

 

Платність землекористування в Україні раніше було законодавчо 

закріплено Законом України «Про плату за землю» [279]. Не дивлячись на те, що 

тепер цей закон відмінено, його основні положення практично без змін увійшли 

в новий Податковий кодекс України [268]. Відповідно до ст. 274 Податкового 

Кодексу України, ставки податку за 1 га сільськогосподарських угідь 

встановлюються у розмірі – на менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх 

нормативної грошової оцінки. 

Унаслідок порівняно невисокої вартості земель  і невисокої ставки податку 

закон не дозволяє зібрати суму коштів, достатню для проведення заходів щодо 

охорони ґрунтів від деградації. У зв’язку з цим такі заходи не здійснюються 

взагалі або проводяться в зовсім недостатніх обсягах. Не ремонтуються 

протиерозійні споруди, не залужуються ерозійно небезпечні ділянки, не 

підтримуються в належному стані меліоративні осушувальні й зрошувальні 

мережі, лісосмуги, регулярно не здійснюється хімічна меліорація й 

рекультивація та ін. Все це знижує привабливість агросфери. Від інвестора, 

якому надається право власності або довгострокової оренди, очікується повне 

розуміння ситуації й зацікавленість у поліпшенні земель.  
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Родючість ґрунтів України. За даними М.І. Полупана і співавторів, які 

узагальнені С.А. Балюком і ін. [314], найвищі врожаї озимої пшениці без 

унесення добрив одержані на відносно краще зволожених чорноземах 

опідзолених, чорноземах типових важкосуглинкових та темно-сірих опідзолених 

ґрунтах (34-38 ц/га). За внесення оптимальних доз добрив параметри родючості 

зростають на 10-30 % для ґрунтів Сухого степу та Південного степу, 30-50 % – 

Лісостепу, до 100-200 % – на ґрунтах Полісся, до 300 % – на поверхнево-

оглеєних ясно-сірих лісових ґрунтах Передкарпаття. Аналогічні закономірності 

врожайності та ефективності добрив характерні для інших культур. Реалізація 

вказаних рівнів є можливою лише за умови високої культури землеробства. За 

проведеними розрахунками доведено, що за рахунок природної родючості 

ґрунтів щорічно можливо отримати 41,7 млн т зернових і зернобобових, а за 

внесення добрив в оптимальних обсягах – 64,2 млн т. 

Не дивлячись на негативні чинники, які стримують інвестування аграрного 

сектора країни, існують умови, що сприятимуть інвестуванню, зокрема у 

виробництво рослинницької продукції:  наявність високородючих ґрунтів 

(чорноземів), великих площ погано використовуваних або не використовуваних 

взагалі земель (за даними дистанційного зондування біля 5 млн га), низький 

рівень заробітної плати в аграрному секторі (1-2 євро/годину), порівняно низьке 

оподатковування (близько 20 євро/га). 

 

5.4 Рекомендації із ґрунтозахисного землекористування 

 

Проблема охорони ґрунтів широко обговорюється у наукових виданнях. 

Вагомий внесок у вирішення цієї проблеми внесено академіком 

В.В. Медведєвим [183]. Інтенсивне використання ґрунтового покриву 

обов'язково повинно передбачати застосування системи заходів щодо 

збереження й підвищення рівня родючості ґрунтів, захисту від ерозії й інших 

видів деградації, недопущення будь-яких дій, що наносять шкоду ґрунту. 

Доведено, що ґрунт можна розорювати й інтенсивно використовувати за: 



250 

 

 

- достатнього рівня його родючості та відсутності ознак деградації; 

- використання відповідно до категорій придатності – у польовій, 

ґрунтозахисній сівозмінах або відвести під постійне залуження;  

- застосування ґрунтозахисних заходів залежно від рівня деградації або 

окультурення; 

- вживання заходів з відновлення у випадку порушень ґрунтового покриву, 

викликаних природними стихійними явищами або антропогенними 

геоекоаномальними явищами; 

- спостереження за станом ґрунтового покриву під час проведення 

основних агротехнічних операцій і збирання врожаю;  

- зменшення застосування мінеральних добрив на грунтах зі сприятливими 

фізичними властивостями й оптимальним рівнем забезпеченості елементами 

живлення, впровадження новітніх технологій обробітку ґрунту; 

- підтримання екологізації в землеробській діяльності шляхом  

гармонізації взаємин між сільськогосподарської ґрунтообробною технікою й 

ґрунтом, дотримання нормативу припустимого навантаження на ґрунт, виклю-

чення операцій за вологості ґрунтів, що виходить за межі оптимального кришення; 

- здійснення рух машино-тракторних агрегатів (МТА) по полю за 

спеціальними маршрутами, уникаючи всіх зайвих проїздів; 

- забезпечення  охорони особливо цінних ґрунтів шляхом контролю  за 

інтенсивністю їх механічного й хімічного навантаження; 

- проведення моніторингу властивостей ґрунтів земельної ділянки, який 

повинен стати обов'язковою рутинною практикою землевласника й 

землекористувача; 

- використання вологозбережувальних прийомів агротехніки (за винятком 

західних провінцій Полісся й Лісостепу); 

- інвестування об'єктів старого зрошення за умов нестачі вологи для 

вирощування сільськогосподарських культур;  

- виведення з ріллі малопродуктивних та деградованих ґрунтів під 

залуження (або ренатуралізацію) з метою їх відновлення.  
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Висновки до розділу 5  

 

У розділі надано концептуальні та методичні основи агроінвестиційної 

привабливості орних ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур 

на основі інтегральної оцінки якості ґрунтів, кліматичних та агровиробничих 

показників земельної ділянки. Визначено порівняльну інвестиційну 

привабливість для вирощування маловимогливих та вимогливих польових 

культур. Виявлено території з найвищою, середньою і гіршою якістю ріллі в 

Україні, а також оцінено вплив чинників, які підвищують й знижують 

інвестиційну привабливість. Запропоновано рекомендації із ґрунтозахисного 

користування для сучасного землевласника та землекористувача. 

Результати досліджень за цим розділом висвітлені у наукових виданнях та 

статтях [209, 210, 230, 243]. 
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РОЗДІЛ 6 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОРНИХ ГРУНТІВ 

 

6.1 Оцінювання фізичної якості орних ґрунтів України 

 

Ґрунтовий покрив України на 60 % складається із чорноземів (Chernozem 

Luvic, Chernic, Calcic), ґрунтів, які є унікальними за своєю будовою, 

властивостями та високим рівнем потенційної родючості. Ці ґрунти 

характеризуються надглибоким (більше 1 м) гумусованим шаром, вираженою 

зернистою структурою, оптимальною щільністю будови, достатнім і 

задовільним запасом поживних речовин. Однак, цей ґрунт є вкрай чутливим до 

антропогенного втручання, під впливом якого може перетворитися у виораний 

деградований ґрунт.  

У зв’язку з цим важливою проблемою є оцінювання якісного стану орних 

ґрунтів з метою виявлення процесів його деградації та вживання заходів з її 

упередження. Не дивлячись на те, що грунти України досить добре вивчено, це 

не стало перешкодою для інтенсивного розвитку процесів деградації. Біля 

третини орної території еродовано, втрачено 30 % органічної речовини, 

приблизно 40 % орних ґрунтів у підорному шарі переущільнено, помітно 

знижуються запаси пожив-них речовин, численні проблеми спостерігаються на 

меліорованих ґрунтах [314].  

Варто відмітити, що вивченню фізичних властивостей орних ґрунтів 

країни не приділялось належної уваги. Їх не вивчали ні під час суцільного 

ґрунтового обстеження, ні в процесі агрохімічної і технологічної паспортизації 

полів, ні під час інших досліджень ґрунтового покриву. Нестача інформації 

щодо фізичних властивостей призвела до недосконалого вирішення багатьох 

практичних проблем, наприклад, меліоративних чи бонітувальних, де фізичні 

властивості є чи найголовнішими. Останніми роками з’явилася можливість цю 

прогалину хоча б частково усунути за рахунок вищезгаданої БД «Властивості 

ґрунтів України» [14], яка вміщує вміщує інформацію щодо фізичних 
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властивостей орних ґрунтів всіх природно-кліматичних зон і ґрунтових 

провінцій країни. На підставі цих даних надано характеристику сучасного стану 

фізичних властивостей найбільш поширених орних ґрунтів природних зон і 

ґрунтових провінцій України, що може бути корисним у розрахунках бонітетів і 

цін на землю, більш обґрунтованому обчисленні норм поливу, у моніторингу і в 

інших аспектах. 

Для дослідження було обрано наступні фізичні властивості: рівноважна 

щільність будови, вміст агрономічно корисної фракції агрегатів, їхню 

водостійкість і ґрунтово-гідрологічні константи – вологість стійкого в’янення 

рослин, найменша вологоємність і діапазон активної вологи. Результати 

узагальнення даних про фізичні властивості орних ґрунтів за природними 

зонами України наведено у табл. 6.1. 

Звертає на себе увагу чітка залежність майже всіх показників від 

гранскладу ґрунтів. Через піщаний і супіщаний грансклад ґрунти Полісся 

суттєво відрізняються від ґрунтів Лісостепу і Степу. Як і слід було очікувати, у 

Поліссі визначено найбільші показники рівноважної щільності будови і 

мінімальні ґрунтово-гідрологічні константи. До речі, ДАВ є лише трохи 

меншим, ніж в інших природних зонах. З обваженням гранскладу у Лісостепу і, 

особливо, у Степу зростає ВВ. Проте інші досліджені показники у Лісостепу і 

Степу дуже близькі один до одного, незважаючи на те, що до вибірок були 

залучені дані різних типів ґрунтів, але споріднені за гранскладом. З означеного 

можна зробити висновок, що грансклад є вирішальним чинником формування 

параметрів фізичних властивостей ґрунтів.  

Якщо помірність коефіцієнтів варіації відзначити позначкою 25 % (як це 

прийнято у точному землеробстві для виокремлення просторів з різною 

родючістю [375], то показники структури (особливо водостійкості) 

перевищують цю величину, але варіювання більшості досліджених показників є 

незначним, що може бути наслідком невеликої розмаїтості ґрунтів і 

ґрунтотворних порід межах природних зон. 

 



 

 

 

 

Таблиця 6.1 

Фізичні властивості основних орних ґрунтів Полісся, Лісостепу та Степу (в орному шарі) 

Зона 
Ґрунти та їх грануло-

метричний склад 

Частка у 

структурі 

ґрунтового 

покриву 

зони, % 

Статистичні 

показники 

Властивості ґрунтів 

Щільність 

будови, 

г/см3 

ВВ, % 
НВ, 

% 

ДАВ, 

% 

Макро-

агрегати 

10-0,25 мм, 

% 

Водостійкі 

агрегати 

>0,25 мм, % 

Полісся 

Дерново-підзолисті слабо-

оглеєні піщані та супіщані 

ґрунти 

60,9 

Середнє 

значення (Х) 
1,51 1,8 15,9 14,0 - - 

Коефіцієнт 

варіації (Kv) 
8 37 21 21 - - 

Об’єм вибірки 

(n) 
47 43 33 31 - - 

Лісостеп 

Чорноземи типові, 

опідзолені та темно-сірі 

середньо- та важко-

суглинкові ґрунти 

43,3 

Середнє 

значення (Х) 
1,25 10,2 27,0 17,4 68,9 50,9 

Коефіцієнт 

варіації (Kv) 
10 24 17 25 14 30 

Об’єм вибірки 

(n) 
144 117 126 109 78 78 

Степ 

Чорноземи звичайні, 

південні, темно-каштанові, 

каштанові важко-

суглинкові та глинисті 

ґрунти 

72,2 

Середнє 

значення (Х) 
1,17 13,0 29,7 16,9 67,2 43,3 

Коефіцієнт 

варіації (Kv) 
10 19 17 27 26 40 

Об’єм вибірки 

(n) 
282 263 264 254 242 242 

 

 2
5
4
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Оцінка параметрів фізичних властивостей відносно вимог зернових і 

технічних культур, що вирощуються в Україні, є цілком сприятливою. Навіть, у 

Поліссі, де рівноважна щільність будови перевищує оптимальний діапазон, 

набагато меншою є припустима величина ущільнення, що не обмежує ріст 

коренів через достатній повітряний поровий простір [165, 241]. Мова йде 

виключно про рівноважну щільність будови [172]. Результати аналізування 

фізичних властивостей ґрунтів в окремих провінціях за природно-

сільськогосподарським районуванням [271] представлено у табл. 6.2. Рівноважна 

щільність будови у всіх провінціях Полісся дорівнює 1,5 г/см3, але треба 

підкреслити, що, навіть, для ґрунтів легкого гранскладу, несприйнятливих до 

переущільнення під дією важких машинно-тракторних агрегатів щільність 

будови може досягти величини 1,7 г/см3 і вище, що стає неприпустимим. Так 

само майже не змінюються між провінціями інші досліджені показники. Тільки 

величина ВВ у Західному Поліссі через легший порівняно з іншими провінціями 

грансклад є помітно меншою [139]. 

Коефіцієнти просторової варіації досліджених показників переважно 

помірні або близькі до них, за виключенням ВВ. Стосовно агрономічної оцінки 

віднайдені параметри через підвищену щільність будови і легкий грансклад 

свідчать про те, що поліські ґрунти здатні утримувати відносно невелику 

кількість доступної вологи в орному шарі, а через неглибоко розташований 

ущільнений ілювіальний горизонт, можуть обмежувати ріст коренів у глибину, а 

в разі перезволоження – підсилювати оглеєння в поверхневому шарі. 

Отже, незважаючи на невелику кількість дат у вибірках, але враховуючи 

їхню подібність у різних провінціях, для Полісся можна вважати еталонними, 

що характеризують сучасний стан фізичних властивостей, такі показники: 

рівноважна щільність будови 1,5 г/см3, ВВ – 1,7-2,0 %, НВ – 15-16 %, ДАВ – 

13-15 %. Однак, наведені параметри охоплюють лише від 48,9 до 82,5 % орних 

площ Полісся і не характеризують середньооглеєні, торфові і інші ґрунти, частка 

яких також розорюється.  

 



 

 

 

Таблиця 6.2 

Фізичні властивості найбільш поширених орних ґрунтів провінцій (орний шар) 

Грунто-

во-

кліма-

тична 

зона 

Ґрунтова 

провінція 

Ґрунти та їх 

гранулометричний склад 

Частка у 

структурі 

ґрунтового 

покриву 

провінції, 

% 

Щільність 

будови, 

г/см3 

ВВ, % НВ, % ДАВ, % 

Макро-

агрегати 

10-0,25 мм, 

% 

Водостійкі 

агрегати 

>0,25 мм, 

% 

X Kv n X Kv n X Kv n X Kv n X Kv n X Kv n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Полісся 

Західна 

Дерново-підзолисті 

слабо-оглеєні піщані та 

супіщані ґрунти 

48,9 1,5 9 17 1,7 40 17 15 26 9 13 29 9 - - - - - - 

Правобережна 82,5 1,5 7 17 2,0 43 16 16 21 14 15 21 14 - - - - - - 

Лівобережна 52,7 1,5 7 13 1,9 23 10 16 15 10 14 18 8 - - - - - - 

Лісостеп 

Західна 
Чорноземи типові, 

опідзолені, темно-сірі 

середньо- та 

важкосуглинкові ґрунти 

29,6 1,3 6 14 9 23 13 24 12 28 17 11 11 64 12 8 53 12 8 

Правобережна 49,7 1,3 9 23 10 20 23 27 13 21 17 26 21 73 8 4 34 26 4 

Лівобережна 41,5 1,2 11 107 11 25 81 28 17 77 18 26 77 69 14 66 52 31 66 

Степ 

Придунайська 

Чорноземи звичайні 

важкосуглинкові та 

глинисті 

94,6 1,2 8 12 13 12 12 29 16 14 16 29 12 72 15 5 54 41 5 

Правобережна 85,2 1,1 12 25 14 11 25 32 20 25 19 32 25 78 13 17 55 30 16 

Лівобережна 71,8 1,1 10 134 14 18 118 31 14 116 17 24 114 67 27 144 46 36 144 

Примітка. X – середнє значення вибірки; Kv – коефіцієнт варіації; n – число дат у вибірці. 
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Продовж. табл. 6.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Степ  

посуш-

ливий 

Придунайська 

Чорноземи звичайні, 

південні важкосуглинкові 

та глинисті 

69,3 1,2 9 21 11 8 20 26 8 21 15 16 20 74 12 18 28 55 18 

Правобережна 

Чорноземи звичайні, 

південні, темно-кашта-

нові важкосуглинкові та 

глинисті ґрунти 

74,8 1,2 9 15 11 15 15 26 14 15 15 21 15 62 32 15 30 53 15 

Лівобережна 

Чорноземи звичайні, 

південні важкосуглинкові 

та глинисті 

82,9 1,2 10 10 12 15 10 28 14 10 16 26 10 66 32 7 37 85 7 

Північно-

Кримська 

Чорноземи південні, 

темно-каштанові 

глинисті ґрунти 

24,4 1,2 6 21 13 13 21 32 24 21 19 37 21 58 38 13 44 26 13 

Степ 

сухий 
Присиваська 

Чорноземи південні, 

темно-каштанові, кашта-

нові важкосуглинкові та 

глинисті грунти 

66,0 1,2 10 44 12 26 42 28 17 42 17 27 38 65 27 23 40 34 23 

 

2
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В свою чергу ґрунти лісостепових провінцій значно відрізняються від 

ґрунтів Полісся. Звертає на себе увагу підвищена рівноважна щільність будови. 

Вона коливається в інтервалі 1,2-1,3 г/см3, що впритул наблизилася до верхньої 

межі оптимальної щільності для більшості культур, що вирощуються в цій зоні 

на суглинкових ґрунтах. За такої щільності, за багатьма свідченнями [172], 

затримується поява сходів, ріст коренів, надходження до рослини елементів 

живлення, погіршується коефіцієнт корисної дії вологи тощо. Такий рівень 

ущільнення може встановитися у посівному шарі через 2-3 тижні після 

останнього передпосівного обробітку і сівби, тобто, зберігатися протягом 

значної частини вегетації. Останній факт стає особливо тривожним, якщо 

порівняти встановлені параметри із щільністю на цілині або тривалому перелозі 

(1,0-1,1 г/см3). Різниця є дуже суттєвою й означає, що проблема переущільнення 

потребує особливої уваги саме на чорноземних суглинкових ґрунтах, схильність 

яких до такого розвитку очевидна і не раз відзначалася у літературі [162, 358, 

362].  

Ґрунти Лісостепу здатні утримувати вологу за найменшої вологоємності, 

однак, майже 40 % цієї вологи є недоступною для рослин. Більше того, через 

підвищену кількість вологи за ВВ, ДАВ майже такий самий, як і в ґрунтах 

Полісся. Останній факт переконливо доводить, що без врахування фізичних 

властивостей бонітування ґрунтів та оцінювання є спрощеними та невірними. 

Так, за чинною методикою бонітування, в основу якої покладено лише 

грансклад і кількість гумусу більшість ґрунтів Полісся дійсно є малородючими, 

але фактично за іншими показниками (фізичними, агрохімічними і 

кліматичними) і, за умови внесення добрив, ці ґрунти за врожаями 

наближаються до лісостепових, що неодноразово було підкреслено ще 

В.П. Кузьмичовим [135].  

Цілком задовільною слід визнати структуру лісостепових ґрунтів. Якщо не 

брати до уваги правобережну провінцію через малу кількість дат, кількість 

агрономічно корисних агрегатів у діапазоні 64-69 % і їхню водостійкість – 

52-53 %, вони мають параметри, що відповідають якісному орному шару за 
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відомими оціночними шкалами [134, 184]. При цьому Кv структурного стану 

лісостепових ґрунтів є підвищеними, що потребує додаткового дослідження у 

разі поширення у зоні точного землеробства. Наведені у табл. 6.2 фізичні 

параметри лісостепових ґрунтів ми пропонуємо вважати еталонними, 

придатними для оцінювання якості орних ґрунтів і використання у ринкових 

відносинах. 

Аналогічним чином можна оцінити й фізичні властивості ґрунтів 

провінцій Степу, що свідчить на користь провідної ролі гранскладу при 

формуванні цих ґрунтів. Існуючі деякі відмінності з ґрунтами Лісостепу можна 

пояснити незначним збільшенням вмісту фізичної глини. R досліджених 

властивостей є переважно помірними в зоні Степу. Для ґрунтових провінцій цієї 

зони еталонними слід вважати: щільність будови – 1,1-1,2 г/см3, ВВ – 11-14 %, 

НВ – 26-32 %, ДАВ – 15-19 %. Щодо структури, то вона варіює у широких 

межах – 62-78 % для кількості агрономічно корисних агрегатів і щодо їхньої 

водостійкості – 28-55 %. За таких діапазонів показників стверджувати про єдині 

для всіх провінцій еталони було б необачним, потрібні додаткові виміри. На 

рис. 6.1-6.6 наведено картосхеми основних фізичних властивостей орних ґрунтів 

України, створені на основі дигіталізованої (оцифрованої) карти ґрунтів України 

у масштабі 1:1500000 за участю співробітників лабораторії геоекофізики ґрунтів 

ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» – Т.М. Лактіонової, О.М. Бігун, 

С.М. Шейка, С.Г. Накісько та ін. У разі відсутності даних щодо деяких ґрунтів 

розроблено педотрансферні моделі, надійність яких було математично доведено 

[208] (табл. 6.3). В ході досліджень також використано методичні рекомендації 

щодо обробки даних банатофакторних дослідів з добривами [154]. 

Віднайдено характерні на даний час фізичні властивості ґрунтів в 

природних зонах і провінціях, а також для всієї країни щодо конкретних орних 

ґрунтів для можливості їх поширеного використання в оцінках якості ґрунтів. За 

нашою думкою, чинна методика бонітування [217], яка базується на показниках, 

що здатні оцінити лише потенційну родючість ґрунтів і повністю ігнорують 

фізичні властивості, нездатна об’єктивно оцінити якість ґрунтів.  
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Таблиця 6.3 

Педотрансферні моделі лінійного і квадратичного виду та їхні  

статистичні оцінки 

Функціональні показники 
Коефіцієнт 

детермінації 
Стандартна похибка Критерій Фішера 

Лінійна модель 

Рівноважна щільність 

будови, г/см3 

Z = 1,5606-0,0011∙x-0,0664∙y 

0,58 0,14 (2,662)=464,57 

Агрономічно корисні 

агрегати розміром 0,25-

10 мм, % 

Z = 35,8572+0,3937∙x+3,4445∙y 

0,17 18,10 (2,246)=25,024 

Водостійкі агрегати 

розміром 

>0,25 мм, % 

Z = 43,151+0,0262∙x+3,4798∙y 

0,15 15,79 (2,245)=21,437 

ВВ, % 
Z =1,257+0,2362∙x-0,0698∙y 

0,65 3,41 (2,177)=166,54 

НВ, % 
Z = 8,1692+0,3347∙x+1,1114∙y 

0,78 3,89 (2,64)=111,38 

ДАВ, % 
Z = 12,5779-0,0054∙x+1,5942∙y 

0,43 2,58 (2,13)=4,8319 

Квадратична модель 

Рівноважна 

щільність будови, г/см3 

Z = 1,6929-0,0103∙x-0,0645∙y+0,0001∙x2- 0,0001∙x∙y+0,0006∙y2 

0,63 0,13 (5,659)=223,62 

Агрономічно корисні 

агрегати розміром 0,25-

10 мм, % 

Z = -0,7335+1,5621∙x+9,5318y-0,0113∙x2- 0,0478∙x∙y-0,391∙y2 

0,20 17,86 (5,243)=12,234 

Водостійкі агрегати 

>0,25 мм, % 

Z = 72,8434-0,1096∙x-7,1738y-0,0077∙x2+ 0,1619∙x∙y+0,3427∙y2 

0,22 15,23 (5,242)=13,474 

ВВ, % 
Z = 0,0945+0,2192∙x+1,2117y+0,0011∙x2- 0,0323xy+0,0566∙y2 

0,67 3,35 (5,174)=71,181 

НВ, % 
Z = 3,8882+0,8719∙x-0,2831∙y-0,0103∙x2+0,0724∙x∙y-0,2917∙y2 

0,84 3,36 (5,61)=64,669 

ДАВ, % 
Z = -1,3202+0,9216∙x+5,4379∙y-0,0126∙x2--0,0581∙x∙y-0,1768∙y2 

0,64 2,33 (5,10)=3,5269 

Примітка. х – уміст фізичної глини, %; у – уміст гумусу, %. 
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Фізичні властивості, визначені у рівноважному стані, свідчать про їхню 

сприятливість для вирощування основних польових культур в Україні, за 

деякими винятками, приуроченими до провінцій Полісся (підвищена щільність 

будови), Лісостепу і Степу (понижені параметри ємності доступної вологи – 

ДАВ і водостійкості, а також підвищене рівноважне ущільнення порівняно з 

природними ґрунтами-аналогами). Встановлено, що еталонні показники 

сучасного фізичного стану ґрунтів ріллі слід враховувати при оцінюванні якості 

ґрунтів, а саме: у розрахунках бонітетів, цін на земельні ділянки, у моніторингу.  

Окремого обговорення потребує вкрай важливе питання водостійкості 

структури орних ґрунтів, яка виступає фундаментальною характеристикою ґрунту. 

Цей показник визначає, у значній мірі, екологічні й продуктивні функції, 

практично всі режими. Зберігаючи вологу усередині агрегатів, такий ґрунт 

здатний підтримати біологічну діяльність, забезпечити обмінні процеси й 

найкращі умови живлення рослин, він легше піддається обробітку, дозволяє 

формувати параметри будови, потрібні для рослин, забезпечує безперешкодне 

освоєння ґрунтового простору й проникнення коріння рослин углиб ґрунту, де 

майже завжди є волога. Тільки в структурному ґрунті максимальним чином 

можуть бути реалізовані можливості адаптації культурних рослин до 

несприятливих умов середовища. Це стосується майже всіх ґрунтів, крім легких 

– піщаних й супіщаних, де в силу домінування елементарних часток великого 

розміру і нестачі компонентів, що їх склеюють в агрегати, формування 

водостійкої структури є неможливим.  

Незважаючи на важливість водостійкої структури як індикатора стану і 

якості ґрунту, її виміри є непопулярними, й у вищезгаданій БД [14, 315] 

представлені недостатньо. Тільки останнім часом зусиллями співробітників 

лабораторії геоекофізики ґрунтів БД доповнена необхідною кількістю 

відповідних дат, що дозволило одержати уявлення про просторові особливості 

цього показника на орних ґрунтах країни. За різними оцінками С.І. Долгова і ін. 

[73], І.В. Кузнецової [134], В.В. Медведєва [160], якщо орний ґрунт містить 

приблизно 50 % і більше водостійких агрегатів розміром >0,25 мм, здобутих з 
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використанням методики М.І. Саввінова, його слід уважати ґрунтом з доброю та 

відмінною водостійкістю. Зі зменшенням кількості водостійких агрегатів ґрунт 

поступово погіршується, а коли їх кількість досягає 30 % і менше, будова ґрунту 

стає нестійкою, він легко руйнується, запливає, піддається водній ерозії, а після 

цього утворює кірку і тріщини. Водостійкість орних ґрунтів країни показана на 

рис. 6.6, а площі ґрунтів з різною водостійкістю – у табл. 6.4. З них випливає, що 

ґрунтів з найкращою водостійкістю в Україні (> 50%) – усього 4,2 млн га або 

14 %. Ця площа майже точно співпадає з площею цінних ґрунтів [206]. Явно 

переважають ґрунти із середньою водостійкістю – від 50 до 40 % − 32,4 %, або 

9,7 млн га. Нарешті, ґрунтів з погіршеною водостійкістю – <40 % – 27,8 % або 

8,4 млн га. Загальні закономірності географії водостійкості є такими (табл. 6.5): 

більш високі показники водостійкості мають типові й звичайні чорноземи.  

Таблиця 6.4  

Площі орних ґрунтів із вмістом водостійких агрегатів розміром 

>0,25 мм у гумусовому горизонті 

Вміст водостійких агрегатів розміром >0,25 мм, 

% 

Площа ріллі 

% млн га 

<20 0,9 0,3 

20-30 8,9 2,7 

30-40 18,0 5,4 

40-50 32,4 9,7 

>50 14,0 4,2 

Безструктурні ґрунти 45,6 4,7 

Нема даних 10,2 3,0 

 

Таблиця. 6.5 

Вміст водостійких агрегатів розміром >0,25 мм у гумусовому горизонті 

основних орних ґрунтів Лісостепу і Степу 

Назва та гранулометричний склад ґрунту 

Вміст водо-

стійких агре-

гатів розміром 

>0,25 мм, % 

Кількість 

даних 

Темно–сірі опідзолені та чорноземи опідзолені середньосуглинкові 47 15 

Чорноземи типові важкосуглинкові 60 35 

Чорноземи звичайні важкосуглинкові та глинисті 51 169 

Чорноземи південні важкосуглинкові та глинисті 36 51 

Темно–каштанові та каштанові важкосуглинкові та глинисті  34 21 



 

 

 

 

 

Рис. 6.1 Картосхема рівноважної щільності будови ґрунтів України  
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Рис. 6.2 Картосхема вологості стійкого в’янення рослин ґрунтів України 

2
6
4
 



 

 

 

 

 

Рис. 6.3 Картосхема найменшої вологоємності ґрунтів України 
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Рис. 6.4 Картосхема діапазону активної вологи ґрунтів України 2
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Рис. 6.5 Картосхема вмісту агрегатів розміром 10-0,25 мм 
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Рис. 6.6 Картосхема вмісту водостійких агрегатів розміром >0,25 мм  
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З урахуванням типів ґрунтів загальні закономірності географії 

водостійкості є такими (див. табл. 6.5): більш високі показники водостійкості 

мають типові й звичайні чорноземи, добре гумусовані й збагачені поглиненим 

кальцієм. До півночі й до півдня від цієї території водостійкість падає, 

одночасно зі зростанням у ґрунті піщаних і пилуватих компонентів і зниженням 

умісту гумусу водостійкість знижується. Перезволоження, що супроводжується 

оглеєнням, підкислення ґрунтового розчину, водно-ерозійні або дефляційні 

процеси сприяють зниженню водостійкості; переущільнення, як правило, 

формує помилкові агрегати, що руйнуються у воді за попереднього і тривалого 

намочування перед просіюванням [160]. Тобто, за П.В. Вершиніним [35], таку 

водостійкість не можна назвати істинною. 

Порівнюючи між собою водостійкість ґрунтів цілини і ріллі, ми дісталися  

висновку про прояв наслідків деградації орних ґрунтів країни за рахунок втрати 

органічної речовини: водостійкість на цілині переважно більше 50 %, а 

коефіцієнт водостійкості − 0,5-0,7, у той час як на ріллі усього лише 0,2-0,5 

(табл. 6.6). Тривале розорювання зменшує кількість водостійкість агрегатів 

розміром >1 мм і, особливо, більше 3 мм, тобто, розпорошує ґрунтову 

структуру. 

Таблиця 6.6 

Водостійкість ґрунтів цілини і ріллі (орний шар)  

Варіанти Глибина, см 

Кількість агрегатів за мокрого 

просіювання (%) розміром (мм) 
Коефіцієнт 

водо-

стійкості >3 >1 >0,25 <0,25 

Чорнозем 

типовий 

цілина 4-14 9 26 65 35 0,7 

рілля 0-25 1 10 46* 54 0,5 

Чорнозем 

звичайний 

переліг 4-14 4 11 41 59 0,5 

рілля 0-25 0 1 23* 77 0,2 

Чорнозем 

південний 

цілина 12-22 2 20 53 47 0,7 

рілля 0-25 0 1 24* 76 0,3 

________________ 

*  Різниця достовірна за рівня імовірності 0,95. 
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Тривале розорювання ґрунтів достовірно знижує вміст загального гумусу 

(табл. 6.7), що відбивається на водостійкості агрегатів і є причиною негативних 

змін фізичних властивостей і режимів. Встановлено достовірне (за Р=0,95) 

зниження загального гумусу на глибині до 60 см.  

Таблиця 6.7 

Вміст загального гумусу в цілинних і орних чорноземах  

(верхній шар, на цілині – без дернини) 

Вміст загального гумусу, % 

Глибина, 

см 

Чорноземи 

типовий, 

цілина 

типовий, 

рілля 

звичайний, 

переліг 

звичайний, 

рілля 

південний, 

цілина 

південний, 

рілля 

0-10 7,76 4,58 4,61 4,25 4,39 3,22 

10-20 6,08 4,55 4,35 4,20 3,58 3,20 

20-30 5,05 4,51 4,28 4,12 2,65 2,46 

30-40 4,79 4,29 3,74 3,48 2,00 1,91 

40-50 4,05 3,85 2,80 2,61 1,22 1,10 

50-60 3,82 3,60 2,65 2,49 1,18 1,02 

 

Встановлено, що в умовах застосування сучасних землеробських 

технологій водостійкість орних ґрунтів погіршується і головними причинами 

цього є надмірний механічний обробіток і дефіцитний баланс органічної 

речовини. Саме тому мінімізація обробітку і покращення балансу гумусу є 

найбільш важливими заходами щодо підтримання водостійкості.  

Водостійка структура – одне з умов стійкого землекористування, турбота 

про яку повинна скласти важливу частину державної політики й метою всіх 

землекористувачів. Сівозміна, обробіток й всі інші елементи технологій 

вирощування сільськогосподарських культур повинні стати 

структурозбережувальними. 

В ході досліджень встановлено площі орних ґрунтів країни з кращими, 

середніми і гіршими показниками водостійкості ґрунтової структури. 

Враховуючи важливість підтримання водостійкості ґрунтів з екологічних і 

агрономічних позицій і неприпустимість її деградації обґрунтовано необхідність 
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систематичного контролю цієї властивості ґрунту і диференційовану за 

ґрунтовими умовами систему збереження.  

В цілому, оцінювання якості орних ґрунтів має на меті забезпечити 

землекористувачів та топ-менеджерів у сільськогосподарському комплексі 

інструментами для контролю стану ґрунтового покриву і раціональності 

землекористування. Оцінка якості ґрунтів сільськогосподарського призначення, 

зокрема, ріллі, це оцінка природних умов для землеробської діяльності в тому чи 

іншому регіоні. Результати оцінювання є обов’язковими як для економічної 

оцінки земель, їхньої придатності до певного використання, аналізу 

ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, інвестиційної 

привабливості території, так і для аналізу соціальних умов у регіоні. Якість 

ґрунту обумовлює економічну ефективність, дохідність фермерської діяльності, 

а отже, й економічний і соціальний статус землекористувачів. 

Варто відмітити, що для оцінювання фізичної якості ґрунту в свою чергу 

було запропоновано декілька способів. Одним з них, розроблений у лабораторії 

геоекофізики ґрунтів ще у 1988 році під керівництвом В.В. Медведєва [168] в 

рамках пошуку фізичної складової балу бонітету ґрунту. Тоді було розраховано 

загальний індекс фізичного стану ґрунту на базі 7 основних індикаторів – 

щільність будови, вміст структурної фракції 10-0,25 мм, вміст водостійких 

агрегатів більше 0,25 мм у шарі переважного розміщення кореневої системи 

рослин (0-50 см), НВ, пористість аерації за НВ і ДАВ (у шарі 0-100 см), 

водопроникність (з поверхні). Запропоновано використання ІФС для розрахунку 

загального бонітету, для визначення часткового бонітету авторами було 

запропоновано використовувати функції залежності урожаїв основних культур 

від щільності будови ґрунту. 

Пізніше у лабораторії геоекофізики за нашої участі було розроблено спосіб 

оцінки фізичної якості ґрунту [310] (додаток В). Сутність способу полягає у 

визначенні інтегрованої оцінки фізичного складника функціонування орного 

ґрунту – індексу фізичної якості ґрунту (ІФЯГ) за мінімальним набором 

індикаторів, що характеризують: габітус ґрунту (потужність гумусового, або 
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першого від поверхні генетичного горизонту), здатність ґрунту утримувати 

вологу і забезпечувати нею рослини (НВ та ВВ), будову кореневмісного шару 

(щільність будови і структурність), стійкість ґрунту до дії води (вміст 

водостійких агрегатів) та питому поверхню гранулометричних фракцій, яка є 

геометричною характеристикою ґрунту для об’єктивної оцінки його 

дисперсності і реакційної здатності. ІФЯГ являє собою комплексну 7-

компонентну відносну оцінку агрофізичної якості першого від поверхні 

генетичного горизонту ґрунту. Цей індекс можна використовувати як норматив-

порівняння для різного роду оцінок, наприклад таких: 

- для оцінки функціональної придатності орних ґрунтів, тобто, придатності 

ґрунтів на території області до вирощування різних сільськогосподарських 

культур з певними вимогами до ґрунтових умов; 

- для зонування території за придатністю до різних способів і глибини 

обробітку ґрунту і, у тому числі, до мінімізації обробітку; 

- для пошуку територій де інноваційні агротехнології, технічні засоби та 

агрохімікати можуть бути застосованими з максимальною ефективністю; 

- для обґрунтування аграрної політики в регіоні щодо підтримки 

товаровиробників з урахуванням якості ґрунту, на якому вони працюють. 

Приклад застосування способу оцінки фізичної якості ґрунту. ІФЯГ було 

розраховано для основних орних ґрунтів Харківської області за номенклатурним 

списком до карти масштабу 1:750000. Роботи було проведено під керівництвом 

канд. с.-г. наук Т.М. Лактіонової (табл. 6.8). Як свідчать дані, фізична якість 

орних ґрунтів Харківської області визначається індексом, параметри якого не 

виходять за межі 2,75-3,73 і є найвищими у ґрунтах чорноземного типу важкого 

гранскладу. Ступінь оптимальності фізичної якості кожного з ґрунтів (відносно 

можливого найкращого його фізичного стану) демонструє більш помітну 

різницю між типами і підтипами ґрунтів. Найбільше реалізовано потенційні 

можливості у лучних та чорноземно-лучних ґрунтах важкосуглинкового 

гранскладу, де середнє значення індексу у вибірці по області лише на 21 % 

відрізняється від максимально високого.  



 

 

Таблиця 6.8  

Результати розрахунків ІФЯГ для основних орних ґрунтів Харківської області 

Вибірка – ґрунти Грансклад 

ІФЯГ 

середнє 

значення 

максимальне значення 

у вибірці1) 

ступінь  

оптимальності, % 2) 

Темно-сірі опідзолені ґрунти середньосуглинкові 2,75 4,73 58 

Чорноземи глибокі малогумусні  середньосуглинкові 2,94 4,83 61 

Темно-сірі опідзолені ґрунти важкосуглинкові 3,05 5,52 55 

Чорноземи звичайні середньогумусні середньосуглинкові 3,07 5,34 57 

Чорноземи опідзолені важкосуглинкові 3,10 4,92 63 

Чорноземи глибокі малогумусні  важкосуглинкові 3,24 5,27 61 

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові 3,27 4,90 67 

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі середньосуглинкові 3,28 4,87 67 

Лучно-чорноземні глибоко-солонцюваті ґрунти важкосуглинкові 3,31 4,79 69 

Чорноземи звичайні середньогумусні важкосуглинкові 3,35 4,73 71 

Сірі опідзолені ґрунти важкосуглинкові 3,39 5,12 66 

Чорноземи глибокі середньогумусні та 

чорноземи глибокі середньогумусні карбонатні 
легкоглинисті 3,39 5,21 65 

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкоглинисті 3,52 5,18 68 

Чорноземи глибокі середньогумусні та 

чорноземи глибокі середньогумусні карбонатні 
важкосуглинкові 3,56 5,11 70 

Чорноземи глибокі малогумусні  легкоглинисті 3,68 4,96 74 

Лучні та чорноземно-лучні глибоко- 

солонцюваті ґрунти 
важкосуглинкові 3,73 4,73 79 

 
 

1) Для розрахунку максимального значення індексу фізичної якості використовували найкращі параметри індикаторів у вибірках; 

2) Ступінь оптимальності – частка середнього значення індексу у вибірці від максимально можливого, %. 2
7
3
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Фізична якість темно-сірих опідзолених середньосуглинкових грунтів (у 

цілому для вибірки) відрізняється від максимально можливої на 42 %. Це 

дозволяє зробити припущення, що, перший ґрунт є більш стійким до антропогенних 

навантажень і в процесі використання потребуватиме менше господарських витрат. 

 

6.2 Порівняльна характеристика оптимальних та модальних 

параметрів орних ґрунтів 

 

З метою проведення максимально точної оцінки сучасного рівня 

родючості орних ґрунтів було розглянуто агрономічно важливі властивості 

(модальні параметри) чорноземів України (як основних орних ґрунтів) та 

співставленні з їх оптимальними параметрами. Для цього було використано 

вибірки з вищеозначеної БД. З теорії статистики відомо, що модальний параметр 

(мода, або домінанта) – це значення ознаки, найбільш часто виступає в даній 

сукупності, тобто, це таке значення змінної, якому відповідає найбільша 

чисельність [144].  

Дані з бази обрані для всіх підтипів чорноземів − типових, опідзолених, 

реградованих, звичайних і південних, мають суглинковий грансклад. Ці ґрунти 

займають понад 21 млн га. Оптимальні і модальні значення властивостей орних 

чорноземів з вказанням кількості розрізів надано у табл. 6.9. Ризик 

переущільнення був встановлений на підставі гранскладу (вмісту часточок 

розміром <0,01 мм в першому від поверхні генетичному горизонті), вихідної 

щільності будови у шарі 0-30 см і вологості в цьому ж шарі перед обробітком. За 

даними попередньо проведеного факторного аналізу, саме ці показники 

визначають міцність ґрунту і її стійкість до деформації [172]. Кожен фактор 

залежно від його можливого впливу на ущільнення отримав код: від 1 (дуже 

слабкий) до 5 (дуже високий). У кожен контур оцифрованої ґрунтової карти 

масштабу 1:1500000 були внесені відповідні коди і знайдено їх середнє 

геометричне значення.  



 

 

 

Таблиця 6.9 

Оптимальні і модальні значення властивостей орних чорноземів 

Показники 
Одиниці 

вимірювання 

Оптимальні 

значення 

Чорноземи 

опідзолені 

Чорноземи 

типові та 

реградовані 

Чорноземи 

звичайні 

Чорноземи 

південні 

Глибина кореневмісного шару (горизонти H і h) см 65 104/19 116/81 88/64 83/29 

Вміст продуктивної вологи під час посіву у 

шарі 0-20 см 
мм 30-40 44/2 39/6 34/11 34/2 

Вміст продуктивної вологи під час формування 

генеративних органів у шарі 0-100 см 
мм 150-160 93/3 76/2 67/12 62/2 

Рівновагова щільність будови у шарі  0-30 см г/см3 1,10-1,35 1,24/15 1,21/41 1,13/77 1,17/24 

Кількість агрономічно цінних агрегатів 

розміром 10-0,25 мм 
% 60-80 75/4 66/13 62/60 68/20 

Водостійкість макроагрегатів % 55-70 45/4 47/13 40/60 31/20 

Кількість глиб % <10 20/4 23/13 30/60 21/20 

Кількість пилу % 10-15 6/4 11/13 8/60 11/20 

Питомий опір кгс/см2 0,4-0,5 0,58/11 0,57/32 0,58/45 0,63/21 

Уміст загального гумусу % 3,5 3,5/19 4,0/41 3,4/29 3,4/2 

рН - 6,0-6,8 6,9/2 6,8/6 6,9/21 6,6/6 

Кількість рухомого фосфору 
мг/100 г 

ґрунту 
17-20 13,5/7 11,9/19 12,6/22 12,3/2 

Кількість рухомого калію 
мг/100 г 

ґрунту 
15 12,1/7 10,3/19 14,0/22 21,3/2 

Технологічний клас земельної ділянки (за 

ухилом, довжиною гону та ін.) 
- 1 1 1 1 1 

Примітка. До риски – середнє значення; після риски – кількість дат. 

2
7
5
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Перевагу такого способу синтезування інформації порівняно із середнім 

або середньозваженим арифметичним значеннями було переконливо 

продемонстровано у роботі В.В. Медведєва та Т.М. Лактіонової [168]. 

В результаті порівняння модальних і оптимальних параметрів агрономічно 

важливих агрофізичних та агрохімічних властивостей орних чорноземів в 

встановлено, що більшість досліджених ґрунтів характеризуються 

несприятливими для конкретних сільськогосподарських культур властивостями, 

що є результатом антропогенного впливу, зокрема, є схильними до 

переущільнення, утворення брил під час основного обробітку, мають суттєво 

знижену порівняно з природними аналогами водостійкість ґрунтової структури 

та ін. Встановлено основні причини стримування одержання високих врожаїв: 

просторово-часової дефіцит продуктивної вологи (особливо легко продуктивної 

вологи в інтервалі НВ-ВРК, який зростає від північно-західних провінцій на схід 

і південь і протягом вегетації культур, помірний (щодо доступного фосфору - 

недостатній) запас і негативний баланс поживних елементів, деградаційні 

процеси переважно фізичного змісту як наслідок незбалансованого і неякісного 

землекористування.    

У зв’язку з вищеозначеним, для збереження та сталого використання 

орних чорноземів в Україні повинна діяти відповідна стратегія – програми, 

закони, моніторинг, новітні ґрунтозахисні технології і жорсткий контроль 

їхнього виконання. 

 

6.3 Критерії, параметри і географічна розповсюдженість особливо 

цінних, деградованих та малопродуктивних ґрунтів 

 

Однією із задач досліджень було розробити методичні основи діагностики 

та параметризації особливо цінних ґрунтів, визначити їх площі та розподіл у 

ріллі України, розробити диференційовані заходи з їх використання та охорони.  

Ці дослідження проведено відповідно до постанови Президії НААН 

(протокол № 2 від 18.02.2015 р.).  
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6.3.1 Особливо цінні ґрунти 

 

Згідно зі ст. 150 Земельного кодексу 2001 [91] до особливо цінних земель 

належать чорноземи нееродовані несолонцюваті на лесових породах; лучно-

чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові ґрунти; темно-сірі опідзолені 

ґрунти та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та 

дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі; дерново-підзолисті суглинкові 

ґрунти; торфовища з глибиною залягання торфу понад 1 м і осушені незалежно 

від глибини; коричневі ґрунти Південного берега Криму; дернові глибокі ґрунти 

Закарпаття; землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних 

закладів; землі природно-заповідного фонду; землі історико-культурного 

призначення. У цьому переліку домінують ґрунти з кращими агрономічними 

властивостями з урахуванням їхнього зонального розміщення та ґрунти 

особливого призначення. Основна мета виокремлення таких земель – обмежити 

й ускладнити порядок їхнього вилучення або викупу для будівництва та іншого 

несільськогосподарського використання. На жаль, виконувати цю статтю, 

орієнтуючись лише на назву ґрунту, дуже важко. Потрібні уточнення передусім 

стосовно їхніх параметрів. Адже серед зазначених ґрунтів, що давно 

розорюються в умовах незбалансованого і неякісного землеробства, чимало 

ґрунтів деградовано, знеструктурено, переущільнено, забруднено, через що 

вважати їх і надалі цінними було б помилкою.  

З нашої точки зору необхідно було б запропонувати перелік показників та 

їхніх оптимальних параметрів для діагностики особливо цінних грунтів.Тобто, 

цінними ґрунтами слід вважати ґрунти з оптимальними або наближеними до них 

параметрами морфологічних, фізичних, хімічних, фізико-хімічних і 

технологічних ознак, що дають змогу реалізувати потенціал клімату, рослин і 

технологій. Відповідні параметри було взято з літературних джерел, 

узагальнених у роботах [160, 172, 173]. Перелік показників, за якими оцінювали 

особливо цінні ґрунти, та їхні параметри, придатні для оцінювання суглинкових 

ґрунтів, розміщених у Лісостепу і Степу, наведено в табл. 6.10. Для 
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слабогумусованих супіщаних і піщаних ґрунтів Полісся, що мають надвисокі 

параметри щільності будови і майже не мають макроструктури, оцінювати 

цінність ґрунтів слід за рН, кількістю рухомих поживних елементів, глибиною 

шару, доступного для безперешкодного розвитку коренів, і відсутністю оглеєння 

або лише слабого його вияву.  

В результаті обробки картографічних матеріалів, побудованих на основі 

БД «Властивості ґрунтів України», визначено географічне розташування і площі 

цінних ґрунтів. Синтезування інформації про особливо цінні ґрунти здійснено 

окремо для Полісся і разом для Лісостепу і Степу за опрацьованим методом 

В.В. Медведєва та Т.М. Лактіонової [170], сутність якого полягає у 

попередньому кодуванні інформації щодо обраних критеріїв від 1 (оптимальний 

рівень) до 5 (найгірший рівень) і занесенні кодів у кожний контур 

дигіталізованої ґрунтової карти масштабу 1:1500000. Завершальний етап 

обробки інформації містив поєднання контурів з кодом 1 і обчислення їх площ 

за допомогою програмного забезпечення Mapinfo. Було отримано інформацію 

про орієнтовні площі ґрунтів зі сприятливими морфологічними, хімічними, 

фізико-хімічними показниками. Це і є площа орних ґрунтів країни, яку можна 

вважати особливо цінною. Зазначимо, що остання являє собою цифру, яка 

відображає реальну площу контурів з винятково наближеними до оптимальних 

параметрами властивостей ґрунтів. Це попередня оцінка, яку необхідно 

уточнити у результаті агрохімічної паспортизації та ґрунтового моніторингу й 

використана для опрацювання державної стратегії збереження особливо цінних 

ґрунтів.  

Оптимальні параметри, що характеризують цінні ґрунти, мають 

забезпечити безперешкодний розвиток коренів культур у глиб ґрунту. Саме там, 

глибше орного шару, майже завжди є доступна волога, і створюються умови для 

адаптації рослин до її нестачі в орному шарі. Вважають, що для цього достатньо 

65 см гумусованого шару (горизонти Н+h), тобто, шару, де функціонує 

переважна частка коренів рослин [306, 366]. В Україні переважають ґрунти зі 

значною глибиною шару, доступного для коренів.  
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Тому ґрунти, які за цим критерієм потенційно можна вважати цінними, 

займають великі площі – близько 13 млн га. Показниками фізичних 

властивостей цінних ґрунтів є рівноважна щільність будови, уміст агрономічно 

корисних агрегатів, їх водостійкість, загальна пористість і співвідношення 

міжагрегатних і внутрішньоагрегатних пор. За оптимальних фізичних 

параметрів забезпечується найефективніше використання атмосферної вологи, 

елементів живлення з ґрунту і добрив, максимальний коефіцієнт продуктивності 

коренів, можливість широкого застосування сучасних (мінімальних) 

агротехнологій. Особливого значення набуває співвідношення пор. Якщо воно 

близьке до одиниці, досягається повне вбирання атмосферної вологи без 

утворення ерозії, поступове її перетікання в агрегати, де здійснюється водно-

мінеральне живлення рослин.  

Площа суглинкових, достатньо гумусованих земель в Україні, які 

потенційно можуть належати до цінних, становить близько 19 млн га. Однак 

через погіршені інші якісні характеристики площа цінних ґрунтів зі 

сприятливими фізичними властивостями в Україні набагато менша – лише 

5,5 млн га (табл. 6.10).  

Показниками хімічних і фізико-хімічних властивостей цінних ґрунтів є 

уміст загального гумусу, рухомих поживних макроелементів і рН. Унаслідок 

того, що середній уміст загального гумусу в ґрунтах України 3,2 % [224] 

наближений до умовної оптимальної величини 3,5 % [89], площа потенційно 

цінних ґрунтів за цим критерієм є значною. Проте досить велика частка ґрунтів з 

рН менше 5 – середньо-, сильно- і дуже сильнокислі ґрунти (близько 3,6 млн га) 

та ґрунти із середнім і низьким умістом рухомого фосфору – менше 10,0 мг/100 г 

ґрунту (16 млн га) – істотно зменшують ці площі, які становлять 10,3 млн га. 

Важливою характеристикою цінного ґрунту є його здатність до сорбції 

(зв'язування) хімічних речовин-забруднювачів і водночас перешкоджання 

їхньому проникненню в глибокі шари, що забезпечується наявністю у ґрунті 

дрібнодисперсних часточок і полівалентних катіонів. Перевага в ґрунті піщаних 

часток сприяє протилежним процесам – десорбції й фільтрації. 
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Таблиця 6.10 

Діагностичні показники і параметри особливо цінних ґрунтів  

Лісостепу і Степу 

Показники Параметри 
Орієнтовні 

площі, млн га 

Глибина шару, доступна для коренів, см >65 13,0 

Рівноважна щільність будови, г/см3 1,10-1,35 16,9 

Уміст агрономічно корисних агрегатів розміром 10-0,25 мм, % 60-80 17,2 

Водостійкість макроагрегатів >0,25 мм, % 55-70 9,6 

Загальна пористість, % 50-60 13,5 

Співвідношення між- і внутрішньоагрегатних пор 0,8-1,2 5,6 

Орієнтовна площа грунтів зі сприятливими фізичними 

властивостями  
- 5,5 

Уміст загального гумусу, % >3,5 16,0 

Уміст рухомого фосфору, мг/100 г ґрунту ≥8 17,3 

Уміст рухомого калію, мг/100 г ґрунту ≥8 17,3 

рН 6,0-6,8 15,9 

Орієнтовна площа ґрунтів зі сприятливими хімічними та 

фізико-хімічними властивостями  
- 10,3 

Резерв нейтралізації забруднювачів (за коефіцієнтом стійкості) >1,0 10,4 

Орієнтовна площа цінних орних ґрунтів Лісостепу і Степу - 2,8 

 

Порівняння 2-х протилежних процесів може стати основою простої 

моделі, за допомогою якої можна оцінити й прогнозувати стійкість (або 

нестійкість) ґрунтів стосовно забруднювачів. Стійким варто вважати ґрунт, 

здатний зв'язувати забруднювачі в нерозчинні форми й перешкоджати їх 

проникненню в глиб ґрунту або до коренів рослин. Це означає, що ґрунти, 

збагачені дрібнодисперсними частками, органічною речовиною і 

полівалентними катіонами, будуть стійкішими, ніж ґрунти, в яких перелічені 

параметри менші. У цьому разі модель має описувати екологічну стійкість як 

прямо пропорційну залежність від зазначених параметрів. З іншого боку, чим 

краща фільтраційна здатність ґрунту, тим вищим є ризик забруднення суміжних 

із ґрунтом середовищ і порушення рівноваги в природі. Тобто екологічна 

стійкість має перебувати в обернено пропорційній залежності від фільтраційної 

здатності ґрунтів.  
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У розрахунках максимальні величини сорбційної ємності й фільтрації 

приймали за одиницю. Співвідношення будь-якого меншого за значенням 

показника до максимального дало змогу одержати безрозмірні величини сорбції 

й фільтрації. За величинами відносних коефіцієнтів стійкості ґрунтів визначають 

ступінь стійкості ґрунту до впливу хімічного елемента. За виконаними 

модельними експериментами встановлено, що ґрунт з вмістом органічної 

речовини близько 4-5 % і мулу – понад 20 % можна вважати таким, що 

максимально здатний зменшити ризик забруднення [178, 179]. Орієнтовна 

площа таких ґрунтів у Лісостепу і Степу становить 10,4 млн га.  

Використання зазначених критеріїв за індивідуальні показники дало змогу 

визначити відносно великі площі цінних ґрунтів в Україні. Разом з тим 

інтегрування інформації водночас за всіма критеріями, тобто, винайдення 

контурів з винятково оптимальною оцінкою, істотно зменшило площу цінних 

ґрунтів – до 3,9 млн га (табл. 6.11). Зазначимо, що це площа найцінніших 

ґрунтів, які потребують ретельного спостереження за ними і збереження. 

 

Таблиця 6.11 

Діагностичні показники і параметри особливо цінних ґрунтів Полісся 

Показники Параметри 
Орієнтовні 

площі, млн га 

Глибина шару, доступна для коренів, см >30 4,6 

Уміст рухомого фосфору, мг/100 г ґрунту 5-8 1,6 

Уміст рухомого калію, мг/100 г ґрунту 5-8 2,1 

рН 5,5-6,5 2,7 

Темно- і ясно-сірі, дерново-підзолисті, дерново-карбонатні 

суглинкові, супіщані і глинисто-піщані неоглеєні та глеюваті 
- 3,6 

Орієнтовна площа цінних орних ґрунтів Полісся - 1,1 

 

В ході виконання робіт визначено площу цінних ґрунтів Полісся. 

Віднайдено контури, в яких відповідні критерії мали код 1 (за рН, кількістю 

рухомих поживних елементів, глибиною шару, доступного для безперешкодного 

розвитку коренів, і відсутністю оглеєння або лише слабкого його вияву). 

Результати картографо-розрахункових робіт показано на рис. 6.7.  



 

 

 

 

 

Рис. 6.7 Інтегральна карта особливо цінних ґрунтів Лісостепу, Степу і Полісся 
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На жаль, зазначені критерії не дають змоги оцінити всі позитивні 

властивості цінних ґрунтів. Зокрема, поза увагою залишився технологічний клас 

земельної ділянки. 

Лише земельна ділянка з довжиною гонів більше 200 м і відсутністю 

ухилів більше 3о забезпечує ефективні економічні та організаційні умови для 

виконання механізованих операцій [147]. Більшість орних полів у Лісостепу і 

Степу належать до 1-го технологічного класу і відповідають цим вимогам. Гірша 

ситуація на Поліссі, де внаслідок земельної реформи і парцеляції (подрібнення) 

полів клас земельної ділянки змінився.  

Бажано, щоб нове технологічне обстеження полів (там, де в цьому є 

потреба) було виконано повторно, чи хоча б стало обов’язковим компонентом 

землевпорядкування. Клас земельної ділянки є необхідним за визначення її 

бонітету, справедливої ціни, розміру оподаткування, інвестиційної привабли-

вості та в інших аспектах впровадження ринкових відносин в агросфері.  

Дуже важливо, щоб на цінних ґрунтах до мінімуму було зменшено ризик 

появи брил за передпосівного обробітку, що значно погіршує якість посівного 

шару і сівби, кірки, яка гальмує проростання рослин, або тріщин, що сприяють 

непродуктивним втратам вологи. Загалом через нестачу даних про фізичні та 

фізико-механічні властивості ґрунтів їх оцінювання з важливих агрономічних та 

екологічних аспектів не можна вважати достатнім.  

Замість прямої оцінки сприятливості фізичних і фізико-механічних 

властивостей можна оцінити потенціал їхньої агрегації. Такі властивості 

формуються лише в ґрунтах, що мають агрономічно корисну структуру, тобто 

структуру певного розміру, форми, будови пор, волого- і механічно міцну. 

У літературі досить детально описано фактори утворення агрономічно 

корисної структури. Потрібно поєднання в ґрунтах достатньої гумусованості, 

дрібнодисперсної мінеральної частини й полівалентних катіонів. За взаємодії 

між собою, ці компоненти ґрунту утворюють органо-мінеральні комплекси, що є 

основою для наступного формування структури, яка має зазначені вище 

властивості. Саме така структура гарантує сприятливі водно-повітряний і 
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тепловий режими, ефективне використання внесених добрив, ощадливу витрату 

вологи атмосферних опадів, комфортний розвиток коріння рослин. 

Для порівняльної оцінки орних ґрунтів України відносно потенціалу 

оптимізації їхніх фізичних властивостей було використано: грансклад (за 

вмістом фізичної глини); фактор дисперсності, що оцінює потенційні 

можливості утворення мікро- і до певної міри макроструктури; уміст 

агрономічно корисної макроструктури; рівноважну щільність будови; вологість 

у момент обробітку. Доцільним, на наш погляд, було б включення в розрахунки 

часу перебування ґрунту у стані фізичної стиглості: його збільшення сприяє за 

наявності необхідних для цього передумов формуванню потрібної структури.  

Найкращим визнано ґрунт середньосуглинкового гранскладу, який має 

фактор дисперсності нижче 3, уміст агрономічно корисної макроструктури 

понад 70 %, рівноважну щільність будови в оброблюваному шарі не вище 

1,25 г/см3, вологість, що відповідає оптимальному кришенню, і найбільший 

період перебування ґрунту в стані фізичної спілості – більше 20-ти днів. З 

погіршенням зазначених показників потенціал оптимізації поступово знижувався. 

Як і слід було сподіватися, за таких жорстких вимог максимальний 

потенціал оптимізації було встановлено для порівняно невеликої території, що 

відповідає чорноземам типовим частини Лісостепу. Їх площа становила 10 % 

ріллі країни, близько 2,8 млн га (табл. 6.12).  

Таблиця 6.12 

Площі ґрунтів із різним потенціалом агрегації 

Потенціал агрегації ґрунтів 
Площа ріллі 

% млн га 

Максимальний 9,5 2,8 

Явно виражений 32,7 9,8 

Помірно виражений 24,2 7,3 

Слабо виражений 9,8 3,0 

Відсутній 9,6 2,9 
 

Якщо ж додати і ґрунти з явно вираженим потенціалом, то їх площа зросте 

ще майже на 10 млн га (рис. 6.8), де є найкращі умови для оптимізації 

кореневмісного шару й максимізації врожаю культур.  



 

 

 

 

 

Рис. 6.8 Ґрунти з максимальним та явно вираженим потенціалом агрегації 
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Існує чимало інших площ у Лісостепу й Степу, де можна підтримувати 

сприятливі агрофізичні й тісно пов'язані інші властивості та одержувати вищі 

результати, ніж отримані нині. Слід відзначити, що площа цінних ґрунтів у 

Лісостепу і Степу, яку встановлено за параметрами табл. 6.10, точно збігається з 

площею ґрунтів, встановленою за максимально вираженим потенціалом 

агрегації – 2,8 млн га. Загальна площа, яку було визначено, є істотно меншою за 

площу, визначену лише за назвами ґрунтів без урахування їхніх сучасних 

параметрів [307]. Вважаємо таку розбіжність цілком об’єктивною, а параметри, 

на основі яких визначено площу цінних ґрунтів, обґрунтованими. Адже їх 

величини відповідають потребам культур, що гарантують максимальну ефективність 

їх вирощування в країні. Отже, з використанням зазначених вище критеріїв та їхніх 

оптимальних або наближених до оптимальних параметрів проведено уточнення 

географічного розміщення і площ особливо цінних ґрунтів.  

Вкрай важливим є питання, пов’язане з визначенням заходів, спрямованих 

на охорону таких ґрунтів. Це питання докладніше представлено у підрозділі 6.4. 

Основні положення підходів до визначення параметрів особливо цінних 

ґрунтів викладено у розробленому за нашої участі патенту на корисну модель 

«Спосіб визначення особливо цінних ґрунтів» (Додаток В).  

 

6.3.2 Деградовані і малопродуктивні ґрунти  

 

Уявлення про небезпечний стан ґрунтового покриву України через 

розповсюдженість процесів ерозії, втрати гумусу, інші антропогенні 

несприятливі перетворення ґрунту є широко відомими [180, 320]. Разом з тим, у 

країні останніми роками практично не впроваджується ніяких заходів, щоб 

стримувати деградаційні процеси. На думку Д.Г. Тихоненка та ін. [55], нинішня 

практика консервації деградованих і малопродуктивних земель є неефективною 

через непереконливість, затратність і нерентабельність існуючих рекомендацій і 

проектних пропозицій, їх однозначну зосередженість виключно на коштах 

Держбюджету при відсутності економічно привабливих сигналів для 

потенційних інвесторів, повне ігнорування можливостей відшкодування 
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бюджетних витрат на консервацію земель шляхом запровадження раціонального 

й ефективного (рентабельного) землегосподарювання на грунтах, що виводяться 

зі складу ріллі. Скоріш за все, негативні зміни ґрунтів в Україні 

недооцінюються. Натомість домінує інша думка – про невичерпні можливості й 

родючість українських ґрунтів. За цих умов потрібна об’єктивна неупереджена 

оцінка стану ґрунтів.  

Отже, важливою є розробка типології небезпечних явищ, що вражають 

ґрунтовий покрив України, їхніх критеріїв, а також попередніх оцінок 

розповсюдженості. Бажано було б окреслити передумови виникнення негатив-

них явищ і визначити чинники, що сприяють або стримують їхній розвиток.  

Небезпечні (кризові) явища – це виражений характер деградованості 

ґрунту, коли інтенсивність грунторуйнівних процесів перевищує інтенсивність 

грунтоутворення або грунтовідновлення. Отже, визначити кризову ситуацію 

можна через типізацію і параметризацію процесів деградації ґрунту. Ґрунт, у 

якого незворотньо порушено екологічні функції і протягом тривалого часу (за 

[384]), не менше 15 років), відзначався пониженою продуктивністю 

сільськогосподарських культур (порівняно з еталоном), слід визнати 

деградованим. Найчастіше ґрунт стає деградованим за надмірних антропогенних 

навантажень – механічних, хімічних, гідрологічних, мішаних тощо.  

Оцінюючи схильність земель до виникнення кризових явищ, слід 

підкреслити значущість природних і соціально-економічних передумов. Серед 

природних передумов – властивості ґрунту, які можуть протистояти чи сприяти 

кризовим явищам. Якщо ґрунт багатий на гумус, мінеральну дрібнодисперсну 

частину, має повноцінний мікробіологічний пул, сприятливі фізико-хімічні та 

хімічні параметри, він здатний активно протистояти негативному 

антропогенному впливу. Такий ґрунт має помітно більший потенціал 

відновлення. Навпаки, ґрунт, бідний на органічну і мінеральну дрібнодисперсну 

частини, такий, що має інші несприятливі фізико-хімічні і біологічні 

властивості, швидше і необоротно змінюється. Типологію ґрунтових деградацій 

та розповсюдженість кризових явищ розроблено у роботі академіка 

В.В. Медведєва [180].   
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Оцінювання фізичної деградації широко застосовуються до визначення 

якості оранки і в інших цілях. За дефіцитного балансу гумусу, використання 

важкої техніки, порушення сівозмін, термінів та технологій обробітку ґрунту 

поступово розвивається фізична деградація, яка проявляється на кількісних і якісних 

параметрах структури, щільності будови, погіршенні водно-повітряного режиму. 

За нашої участі розроблено проект нормативів для оцінювання фізичної 

деградації, що наведений у табл. 6.13 (розширений варіант для точного 

визначення) і табл. 6.14 (скорочений варіант для експертного визначення), в 

якому враховано також пропозиції провідних науковців ННЦ «ІГА імені 

О.Н. Соколовського». Наведені параметри здебільшого відповідають ґрунтам 

середнього і важкого гранскладу, тобто тим, що переважають в Україні, за 

винятком Полісся.  

Конкретні нормативи, незважаючи на певну динаміку фізичних параметрів 

ґрунтів протягом сезону і у багаторічному циклі, слід розглядати як надійні, які 

у разі їх виявлення, безперечно, будуть свідчити про деградований стан ґрунтів. 

Нормативи подано у двох вимірах – для індивідуальних та інтегральних показників. 

З останніх розробок доведено, що використання фактора дисперсності 

Н.А. Качинського для оцінки рівня деградованості ґрунту є недоцільним, 

оскільки його значення від 8 до 10, що прийнято за ознаку, а кризового стану – 1 

щодо знеструктурення, якраз зосереджено у Поліссі і річкових долинах.  

Встановлено, що за показником рівноважної щільності не менше 35 % 

площі ріллі України можна віднести до деградованої, де розташовані чорноземні 

ґрунти Лісостепу і Степу. Такий висновок випливає з порівняння кризового 

критерію (1,40 г/см3) з реальною щільністю будови [159] у шарі 10-50 см, де 

знаходиться активна частка кореневої системи рослин. Підтвердженням тому, 

що переущільнення є важливим чинником фізичної деградованості орних 

ґрунтів є той факт, що при порівнянні цього параметру зі звичайною 

рівноважною щільністю будови на цілині, яка не перевищує значення 

1,1-1,2 г/см3. Цей висновок збігається з раніше опублікованими матеріалами 

В.В. Медведєва [159]. 
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Таблиця 6.13  

Критерії, показники і попередні нормативи фізичної деградації орних 

ґрунтів (для точного визначення) 

Критерії Показники 
Попередні 

нормативи 

Знеструктурення  

(для грунтів 

суглинкового і 

легкоглинистого 

гранскладу) 

Фактор дисперсності1) 

Брилистість:  

за кількістю грудок >10 мм після оранки, % 

те саме після перед сівбою,% 

За кількістю агрон. цінних агрегатів 10-0,25 мм,% 

За кількістю мікроагрегатів <0,25 мм (пилу) перед 

сівбою, % 

За водостікістю,% 

За коефіцієнтом водостійкості2) 

За водопроникністю, мм/год.3) 

За коефіцієнтом загасання водопроникності 

8-10 і вище 

 

>30 

>10 

<40 

 

>20 

<30 

<0,4 

<30 

>4,0 

Переущільнення 

Рівноважна щільність будови орного шару, г/см3: 

для важких ґрунтів 

для легких ґрунтів 

Щільність будови у плужній підошві 

для важких ґрунтів 

для легких ґрунтів 

Щільність будови у піднасіннєвому прошарку 

для важких ґрунтів 

для легких ґрунтів 

 

1,4 

1,7 

 

1,4 

1,7 

 

1,2 

1,5 

Мікроморфологічні 

Коефіцієнт оформленості агрегатів4) 

Порядковість агрегатів 

Співвідношення між- і внутрішньоагрегатних пор 

Уміст у порах неагрегованого матеріалу 5), % 

<0,25 

<3 

>1,8 

>30 

Індекс фізичного стану Коефіцієнт6) <0,7 

 

 

1) Розраховується за співвідношення мулу за гранулометричним і мікроагрегатним 

аналізами; 
2) За співвідношенням структурних фракцій розміром >0,25 мм за мокрого і сухого 

просіювання; 
3) За середньою водопроникністю, визначеною протягом не менше 6 год спостережень; 
4) За коефіцієнтом Уейделла-Кухаренко; 
5) За кількістю неагрегованого матеріалу розміром <50 мк у порах (в шліфах); 
6) За геометричним середнім різниць між оптимальними і фактичними параметрами 

основних агрофізичних властивостей. 
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Таблиця 6.14 

Проект нормативів для оцінювання деградованості ґрунтів за показниками 

структурності і щільності будови (для експертного визначення) 

Показники Недеградований ґрунт 
Ступінь деградації 

слабкий середній сильний 

Структурно-агрегатний склад: 

Уміст повітряно-сухих агрегатів  

10-0,25 мм,% 

Уміст водостійких агрегатів >0,25 мм 

 

 

>70 

>45 

 

 

60-70 

35-45 

 

 

40-60 

25-35 

 

 

<40 

<25 

Рівноважна щільність будови, г/см3: 

важкі ґрунти 

легкі ґрунти 

 

<1,3 

<1,3 

 

1,3-1,4 

1,3-1,5 

 

1,4-1,6 

1,5-1,6 

 

>1,6 

>1,6 

 

Спробу віднайти фізично деградовані ґрунти ми здійснили, аналізуючи 

інтегральний показник – ІФС, для розрахунку якого задіяно дані щільності 

будови, структурно-агрегатного складу, пористості, НВ та ДАВ (рис. 6.9). Для 

кожного з показників розраховано співвідношення між фактичними і теоретично 

оптимальними (щодо вимог рослин) параметрами. Потім із вибірки таких 

співвідношень для кожного з 350 ґрунтових розрізів розрахували індекс як 

середню геометричну величину. Аналізуючи карту, ми дісталися висновку, що 

території з індексом < 0,7 можна віднести до деградованих. Це досить значні 

території Степу і частково Лісостепу. У Поліссі через легкий грансклад ґрунтів 

ми не пов’язуємо їх явно негативні фізичні властивості з деградацією.  

Отже, за використаними критеріями і фактичними матеріалами можна 

вважати доведеним, що фізична деградація за розповсюдженістю явно домінує 

порівняно з іншими типами. До того ж, за експертними оцінками, чорноземні 

ґрунти, що переважають в Україні, є більш схильними до фізичної деградації 

порівняно з іншими видами деградацій. 

Визначення площ деградованих і малопродуктивних ґрунтів. 

Використовуючи критерії несприятливих властивостей ґрунтів стосовно 

зернових культур, узагальнені В.В. Медведєвим [160], а також карти 

властивостей ґрунтів, здійснено спробу встановити площі потенційно 

деградованих орних ґрунтів (табл. 6.17).  



 

 

 

 

 

Рис. 6.9 Індекс фізичного стану ґрунтів України 2
9
1
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У табл. 6.17 зібрані переважно фізичні, фізико-механічні і технологічні 

властивості, інформація про які в Україні є вкрай обмеженою. Однак, 

несприятливі показники для окремих властивостей поширені на значних 

площах. При цьому ні фізичні, ні фізико-механічні властивості ніколи не були 

об'єктом досліджень – ні за великомасштабного обстеження, ні в агрохімічній 

паспортизації. Нестача інформації такого роду ускладнює або унеможливлює 

застосування всіх видів меліорацій, особливо пов’язаних з обробітком, 

конструювання нових ґрунтообробних знарядь, зрошення й осушення. 

Таблиця 6.17 

Площі орних ґрунтів України з несприятливими фізичними, фізико-

механічними і технологічними властивостями 

Критерії і орієнтовні нормативи  

Площі ґрунтів з 

несприятливими 

властивостями 

% від загальної 

площі ріллі 

(30 млн га) 

млн га 

Уміст піщаної фракції гранскладу (> 0,25 мм) – > 35 % 0,5 0,2 

Уміст фракції фізичної глини (<0,01 мм) – >  75 % 13-17* 4-5* 

Уміст мулу (<0,001 мм) – > 40 % 4,8 4,4 

Фактор дисперсності – > 25 0,6-0,9* 2-3* 

Уміст брил (структурна фракція розміром > 10,0 мм) за 

основного плужного обробітку – > 70 % 0,30-0,45* 1,0-1,5* 

Уміст агр. корисної фракції розміром 10-0,25 мм – < 40 % 0,8 0,24 

Уміст пилу за структурного аналізу (< 0,25 мм) – > 20 % 8,8 2,64 

Питомий опір ґрунту за основного обробітку – > 0,60 кгс/см2 75 22,6 

Вологість ґрунту в орному шарі під час основного обробітку – 

< 0,7 та > 1,2 НВ 10* 3* 

Середньозважений ухил земель – > 3,0 градусів  12,4 3,71 

Рівноважна щільність будови орного шару – >1,55 г/см3 7,2 2,16 

Щільність будови ґрунту у піднасіннєвому шарі чорноземних 

ґрунтів (10-15 см) після весняного передпосівного обробітку і 

сівби – > 1,30 г/см3 26,3 7,9 

Так само, у плужній підошві (30-35 см) – > 1,40 г/см3 8,7 2,6 

________________ 

* Дані потребують уточнення. 
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Площі можливих деградаційних проявів щодо динамічних показників 

(наприклад, ущільнення) розраховано на підставі їх визначень у рівноважному 

стані, брилистості і розпилення – після передпосівного обробітку і сівби, 

основного плужного обробітку восени. Ризик нестачі продуктивної вологи – за 

агрокліматичними довідниками, питомого опору – за вимірами нормативних 

пунктів (табл. 6.18).  

Таблиця 6.18  

Площі поширення деградаційних явищ, їхнього ризику або негативних 

проявів властивостей орних ґрунтів України 

Показник деградації або ризик 

прояву негативної властивості 

ґрунту 

Кількісна характеристика 

Площа поширення 

млн га 

% (від площі 

ріллі, 

32 млн га) 

Ризик брилоутворення 
>10 % грудочок розміром 

>10 мм у посівному шарі 
3,8 12,1 

Ризик розпилення >10 % фракції <0,25 мм 14,1 44,1 

Ризик абразії 
спрацювання лемешів плугу 

>70 г/га 
6,9 21,6 

Ризик переущільнення >1,25 г/см3 у посівному шарі 17,3 54,1 

Ризик диспергації ґрунту 
>8 % за фактором 

Качинського 
5,8 18,1 

Ризик нестачі продуктивної вологи 

навесні 
<20 мм у шарі 0-20 см 6,9 1,6 

Ризик нестачі продуктивної вологи 

під час формування генеративних 

органів 

<100 мм у шарі 0-100 см 21,3 66,6 

Вірогідність відхилення вологості 

від фізичної стиглості 

>22 % і <13 % у посівному 

шарі навесні 
9,5 29,7 

Зменшене число днів з вологістю 

оптимального кришення, навесні 
<5 1,5 0,05 

Так само, восени <5 11,0 34,3 

Надвисокий питомий опір за оранки >0,6 кгс/см2 9,1 28,4 

Зменшена кількість агрономічно 

корисних агрегатів 

<50 % агрегатів розміром  

10-0,25 мм 
14,1 44,1 

Зменшена водостійкість агрегатів 
<40 % агрегатів розміром 

>0,25 мм 
8,4 26,2 

Занижена загальна рівноважна 

пористість 
<50 % в орному шарі 11,1 34,7 
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Кількісними критеріями фізичної деградації орних ґрунтів виступають: 

часткова втрата агрономічно корисної структури, водостійкості, механічної 

міцності, розпилення агрегатів; зростання рівноважної щільності і твердості; 

скорочення потужності кореневмісного шару, погіршення коренепроникності; 

погіршення діяльності біоти. 

Якісними критеріями виступають: посилення прояву брилистості і кірки, 

плужна підошва; динаміка будови, властивостей і режимів, контрастність і дефіцит 

водно-повітряного режиму; зміна співвідношення між- і внутрішньоагрегатних пор 

протягом вегетаційного періоду; гетерогенізация і посилення анізотропності; 

виникнення специфічного горизонтального і вертикального профілів; домінування 

преференційних спадних і висхідних потоків вологи. 

Використовуючи закономірності деформації ґрунту під дією навантаження 

(інертність, релаксація, еластичність і пластичність), визначено умови, за яких 

ґрунт зберігає стійкість або деградує. Умови виникнення деградації: 

навантаження перевищує стійкість. Умови стійкості: навантаження менше 

стійкості, а його норматив повинен бути меншим або дорівнювати еластичності. 

Таким чином, використовуючи напрацювання лабораторії геоекофізики 

ґрунтів впродовж багатьох років під керівництвом академіка В.В. Медведєва, за 

нашої участі, запропоновано критерії, які можуть бути використані для 

діагностики фізичної деградації ґрунтів: 

- поступова трансформація структурних одиниць і порового простору від 

ізотропної до анізотропної будови; 

- гальмування процесів агрегації, що супроводжується нагромадженням 

брил, зменшенням умісту агрономічно корисної структури, погіршенням її 

водостійкості й механічної міцності; 

- ущільнення будови, стійке зростання рівноважної щільності й 

виникнення консолідованих агрегатів зі зменшеними розмірами усередині 

агрегатних пор; 

- посилення неоднорідності ґрунтового покриву, що проявляється у 

формуванні специфічних горизонтальних (з ущільненням по краях полів і в 
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знижених елементах рельєфу) і вертикальних (з формуванням плужної підошви, 

що поступово заглиблюється) профілів; 

- поява спадних і висхідних преференційних потоків вологи; 

- виражені релаксаційні процеси, що супроводжуються пульсаційною 

зміною властивостей і режимів у період від обробітку до формування 

рівноважного стану. 

Фізично деградований орний ґрунт, виведений з ріллі на тривалий строк в 

умови перелогу або ренатуралізованого стану, може набути модальних 

параметрів, характерних для вихідного природного стану.  

Поряд з удосконаленням співвідношень категорій земель потребують 

коригувань технології вирощування культур. Якщо й надалі не буде 

збільшуватися внесення до ґрунту органічних і мінеральних добрив, не будуть 

вестись гідротехнічні, агролісові і хімічні меліорації, то не лише загостряться 

старі, але виникнуть і нові небезпечні явища на земельних ресурсах.  

Ґрунти, які використовуються у ріллі, порівняно з їхніми цілинними 

аналогами змінилися досить істотно. Змінилися їхні властивості й режими. 

Наприклад, кількість гумусу вірогідно зменшилася, а будова (також як і всі інші 

режими) стала нерівноважною. Крім того, якщо врахувати інші спеціальні 

спостереження [152], зросла не тільки неоднорідність у часі, але й просторова 

строкатість. Є всі підстави стверджувати, що антропогенна діяльність 

призводить до формування антропогенно перетвореного нового тіла в природі. 

Деградація у давньоорних ґрунтах, що діагностується за появою нових 

стійких несприятливих морфологічних ознак у профілі, зближенню макро- і 

мікробудови окремих агрегатів генетично різних ґрунтів і погіршенню основних 

функціональних властивостей, стає провідним грунтоперетворним процесом. 

Залежно від культури землекористування давньоорних ґрунтів залежить 

швидкість перетворення властивостей ґрунтів. На жаль, через незбалансоване 

використання, надмірне механічне навантаження, недотримання агротехнологій 

(насамперед, сівозмін) властивості більшості давньоорних ґрунтів у цей час  

погіршуються. 
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6.4 Заходи з раціонального використання і охорони ґрунтів  

 

Організаційні заходи з охорони особливо цінних ґрунтів. Треба відмітити, 

що особливо цінні ґрунти ще не стали об’єктом особливої охорони. Існуючі 

закони, директиви, які спрямовано на охорону усіх без винятку ґрунтів. При 

цьому деградованим, спустеленим і малопродуктивним ґрунтам приділяється 

набагато більше уваги. За результатами моніторингу ґрунтів, що ведеться у 

розвинених західно-європейських країнах світу, виявляють погіршені грунти – 

«гарячі плями», для того, щоб саме на них здійснювати першочергові заходи. 

Тим не менш, зародки дбайливого відношення до цінних ґрунтів поступово 

стають популярними. Звернемо увагу на наступне: 

- формування Червоної Книги ґрунтів, що поступово охоплює різні регіони 

Росії і інших країн. У ній цінні ґрунти набувають спеціального статусу щодо 

охорони і використання. Підготовка й правове визнання Червоної книги й 

кадастру особливо цінних ґрунтів, на думку Г.В. Добровольського і ін. [67], 

мають винятково принципове значення для реалізації особливої охорони ґрунтів 

і біосфери. Даний документ створює юридичну основу для практичних робіт із 

охорони ґрунтової розмаїтості, у нього занесено різні природні об'єкти, що 

підлягають особливій охороні у зв'язку з реальною загрозою їх зникнення або 

сильної деградації. На сьогодні існують лише Червоні книги рослин і тварин. 

Щодо зникаючих екосистем, ґрунтів, геологічних утворень, ці книги 

перебувають в стадії розробки й створені лише в окремих суб'єктах; 

- уведення паспорту цінного ґрунту, у якому повинно бути зафіксовано 

його параметри, бонітет, визначено доцільну категорію використання і 

перераховано усі технологічні заходи і технічні знаряддя, що заборонені для 

використання на даному гранті, зазначено максимально припустиме механічне і 

хімічне навантаження;  

- уведення режиму заповідання цінних ґрунтів, що знаходяться у 

природних умовах і не використовуються, категорична заборона їх розорювання 

(зміни цільового призначення); 
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- персональна відповідальність за порушення особливого режиму 

використання і охорони цінних ґрунтів.  

Особливого значення набуває використання бонітету як об’єктивного 

оцінювального критерію цінного ґрунту для диференціації способів його 

використання. Паспорт особливо цінного ґрунту повинен стати документом, 

який визначає спосіб використання і зміст припустимих і неприпустимих 

агротехнологій. 

Для особливо цінних ґрунтів, що розорюються, заборонити застосування 

усіх заходів, що шкодять цим грантам, обов’язково проводити фоновий 

(еталонний) і виробничий моніторинг за широкою програмою індикаторних 

показників. 

Охорона орних ґрунтів. Загальні принципи подолання деградації засновані 

на використанні таких прийомів, як: недопущення втрат гумусу, погіршення 

фізичних властивостей і зниження в ґрунті вмісту доступних поживних речовин. 

Якщо параметри цих властивостей перебувають у ґрунті в сприятливому 

інтервалі значень, то основна спрямованість землеробських технологій повинна 

складатися в застосуванні профілактичних засобів з метою їх збереження. З 

погіршенням властивостей орних ґрунтів насиченість поліпшуючими 

прийомами повинна зростати. Якщо ґрунт є незворотньо погіршеним (за 

відповідними критеріями), його варто вивести із сільськогосподарського 

використання. Однак, ця загальна схема потребує уточнення залежно від 

реального стану генетичних, кліматичних, орографічних, літологічних і багатьох 

інших особливостей ґрунтового покриву, основною метою якого є продуктивне 

та екологічне функціонування ґрунту за рахунок створення бездефіцитного 

балансу гумусу, мінімізації механічного впливу й дотримання правил 

висококультурного господарювання. В останні десятиліття зміст останнього 

поступово змінюється – обов'язкова раніше щорічна основна глибока оранка 

поступається місцем різноманітним поверхневим і, навіть, нульовим 

технологіям. Найважливішими принципами нульової технології є повна відмова 

від обробітку взагалі й цілорічне збереження надгрунтового рослинного 
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покриву. Це означає заборону спалювання стерні, розміщення на поверхні 

ґрунту мульчі, сівба так званих покривних культур. У такій системі небажані не 

тільки оранка, але й дискування, і культивація. Сіяти потрібно спеціальними 

знаряддями, які не руйнують рослинний покрив. Мінеральні добрива й засоби 

захисту потрібно вносити одночасно із сівбою в поверхневі шари ґрунту. 

Органічні добрива майже не вносяться. І до того ж вони й не потрібні, тому що 

за умови, коли всі рослинні залишки основних і пожнивних культур 

залишаються у полі, досягається навіть позитивний баланс органічного вуглецю 

й, що важливо відзначити, ощадливіше, з меншими витратами, чим коли 

залишки використовуються для потреб тваринництва й повертаються на поле 

вже як гній. До речі, не витримує критики й аргумент про солому як джерело 

кормів для тварин і необхідності із цієї причини її вилучення з поля. Солома в 

країнах з розвиненим сільським господарством давно вже не розглядається як 

цінний корм в умовах високотехнологічного тваринництва.  

Важливо відзначити, що підтримка постійного рослинного покриву або 

мульчі поступово усуває бур'яни, формує своєрідний кругообіг поживних 

елементів подібно лісовій або степовій екосистем. Значне посилення біологічних 

і екологічних факторів сприяє росту біорізноманіття й взагалі стійкості 

агроландшафтів і землеробства, тобто, гармонії між продуктивними й 

екологічними функціями ґрунтів. Саме нульова технологія є прийомом 

збереження властивостей ґрунтів у сприятливому інтервалі значень. Успішний 

досвід стратегії охорони ґрунтів існує за кордоном [370]. 

Про скорочення площ під ріллею. Насамперед, в Україні треба скороти 

площу під ріллею і трансформувати її у пасовища (переліг) або під залісення. 

Таке питання  виникає тоді, коли площа ріллі перевищує певну величину. Саме 

остання й є предметом дискусії. Існує декілька рекомендацій з цього приводу. 

В.Ф. Сайко і ін. [38, 292], спираючись на площі орних: еродованих, 

малопродуктивних, засолених ґрунтів, в тому числі розташованих у 

водоохоронних зон, визначив, що ця площа повинна дорівнювати 8629,4 тис. га. 

У Л.Я. Новаковського та ін. [234], які спиралися на результати 
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великомасштабного обстеження ґрунтового покриву 1957-1961 рр., ця площа 

склала 5133,7 тис. га. У роботі В.В. Медведєва і С.Ю. Булигіна [166], 

встановлено більш значну площу скорочення ріллі – біля 10 млн га. Якби таке 

скорочення відбулося, співвідношення ріллі і інших угідь, що стабілізують 

ландшафт в Україні відповідало б аналогічному співвідношенню у сусідніх 

країнах Європи. Для цього треба припинити розорювати ландшафти, 

розташовані на ухилах більше 2 о з метою усунення розвитку ерозії (10 млн га). 

На першому етапі було запропоновано площу скорочення ріллі у 5530 тис. га. 

Через високу варіабельність умісту в ґрунтах країни гранулометричних 

елементів і гумусу, дуже варіабельними є площі з несприятливими 

властивостями ґрунтів. Площі з високим питомим опором за плужного 

обробітку складають 22,6 млн га. Якщо спиратися на цей критерій, то 

скорочувати площу ріллі треба було б аж на 75 %. Зрозуміло: це робити не слід, 

але треба мати на увазі, що здійснення традиційного плужного обробітку на 

ґрунтах країни – це дуже енерговитратна справа і, там, де водно-фізичні і хімічні 

властивості ґрунтів є сприятливими, а сільськогосподарські культури не дають 

значного зниження врожаю, основного плужного обробітку з метою збереження 

ґрунтів треба уникати.  

Достатньо виражені інші несприятливі властивості. Наприклад, 

рівноважна щільність будови майже на 2,16 млн га неприпустимо перевищує 

вимоги, навіть, невибагливих до цього показника рослин. Така сама ситуація із 

загрозою розпилення ґрунту і ризиком виникнення дефляції, обробітком 

пересушених чи перезволожених немеліорованих ґрунтів, якість якого за цих 

умов є надзвичайно низькою, а перевитрати, навпаки, надзвичайно великими. 

Однак, не зважаючи на численні застереження науковців, в Україні 

продовжують орати на схилах більше 3,0 о і, навіть, більше 5,0 о. Таких площ в 

Україні відповідно 2,46 і 1,25 млн га.  

Інтегрування площ ґрунтів з несприятливими фізичними, фізико-

механічними та технологічними властивостями дозволило визначити питому 

площу, яка становить 6770 тис. га. Використання ріллі з несприятливими 
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властивостями ґрунтів економічно неефективно і створює загрозу подальшого 

погіршення ґрунтів через незбалансованість сучасного землеробства. За даними 

Г.В. Добровольського та ін. [67], 30 % (а краще 40 %) території треба 

підтримувати в непорушеному природному стані. На думку О.О. Світличного та 

ін. [294] приблизно такий самий відсоток земель можна розорювати і тільки тоді 

агроландшафт може бути убезпечений від ерозії. За іншими даними, між 

екологостабільними угіддями (ліс, пасовище, сінокіс, водойми) і угіддями, що 

дестабілізують ландшафт (ріллею), повинно бути співвідношення щонайменше 

1:1 і у більшості країн світу, за винятком Угорщини, України, окремих штатів 

США і деяких країн південно-східної Азії, воно відповідає цим рекомендаціям 

ФАО.  

Визначені ґрунти з несприятливими фізичними, фізико-механічними і 

технологічними показниками мають спільну ознаку, пов’язану з послабленим 

потенціалом утворення агрономічно корисної структури або відсутністю 

структури взагалі. У цих ґрунтах відзначається явна нестача водостійких, 

пористих, механічно міцних агрегатів. Через це такі ґрунти мають негативні 

водний, повітряний, тепловий і поживний режими. Головна причина негараздів 

– надмірна кількість в ґрунтах піщаних або мулистих часток. Піщані й супіщані 

ґрунти можна назвати пасивними в реологічному відношенні, тому що перехід з 

текучого у твердий стан здійснюється в них дуже швидко й у досить вузьких 

межах пластичності, майже не проявляється липкість, низька деформація (через 

вихідну високу рівноважну щільність будови). Ці ґрунти в силу переваги 

піщаної фракції сприяють абразії (зношуванню) робочих органів 

ґрунтообробних машин, а за швидкого наростання температур навесні схильні 

утворювати кірку. Підвищена кількість атмосферних опадів у Поліссі, де такі 

ґрунти переважають у грантовому покриві, наявність у рельєфі знижень і 

ілювіальних горизонтів, що залягають неглибоко і збагачені дрібнодисперсними 

компонентами, викликають явища поверхневого оглеєння, що не сприяє 

якісному обробітку таких ґрунтів. Короткий період релаксації, прискорене 

відновлення вихідних несприятливих показників щільності будови (через 
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відсутність вологостійкої структури) обумовлює необхідність частого 

розпушування й збагачення поживними речовинами цих бідних ґрунтів. 

Наявність неглибоких ілювіальних горизонтів обмежує глибину обробітку й 

потребує застосування додаткових заходів з окультурення ґрунту, якщо глибину 

обробітку потрібно збільшити.  

Ґрунти, збагачені мулом, є найбільш важкими в землеробському аспекті. 

Головні проблеми, що створює такий грансклад, – висока міцність у сухому 

стані й липкість – у вологому, тобто підвищена реологічна активність, невелика 

тривалість періоду, коли ґрунт перебуває в м,якопластичному (спілому) стані. 

Недостатня зволоженість (а цих ґрунтів найбільше в Степу) і підвищена 

небезпека прояву дефляції підсилює їх негативні характеристики.  

Використовуючи таку саму методику і базу даних, ми розрахували площу 

ґрунтів з недостатнім потенціалом формування структури (або його відсутністю 

взагалі), тобто, ґрунтів з несприятливими властивостями, що обмежує ефективне 

функціонування орних ґрунтів. Сумарна площа таких ґрунтів виявилася рівною 

5990 тис. га [170]. Використовуючи інший підхід, ми знову отримали майже 

таку саму площу ґрунтів з несприятливими властивостями. Співпадання площ є 

невипадковим, бо які б підходи не вживали, властивості ґрунтів (у тому числі 

несприятливі) визначаються одними й тими фундаментальними 

характеристиками ґрунтів, а саме: гранскладом, умістом органічної речовини, 

складом обмінних катіонів, реакцією ґрунтового розчину тощо.   

Маршрутизація технологічних операцій. Значні можливості в 

попередженні переущільнення ґрунтів закладені в організації виконання 

механізованих польових робіт, а саме у застосуванні маршрутизації руху всіх 

технічних засобів на полі відповідно до заздалегідь складених маршрутів. 

Причина високої екологічної й економічної ефективності маршрутизації – у 

зниженні сумарної площі ущільнення поля. При вирощуванні просапних 

культур вона зменшується майже у 2 рази, культур суцільної сівби – у 3 рази (це, 

навіть, без урахування збирально-транспортних робіт) [170]. Причому таке 

зниження було досягнуто на тлі роздільно виконуваних операцій. Впровадження 
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маршрутизації не представляє особливих труднощів. Для цього потрібно, щоб 

ширина захвата МТА, була кратною базовій, у якості якої використовується 

сівалка. Дотепер маршрутизація залишається невикористаним резервом 

поліпшення технологій вирощування польових культур, головним чином через 

неузгоджену ширину захвата сівалки з ґрунтообробними знаряддями й 

машинами для внесення добрив і засобів захисту рослин. Маршрутизація руху 

МТА при вирощуванні польових культур необхідна й можлива практично на 

всій ріллі країни, але більш важливою вона повинна стати на ґрунтах, особливо 

уразливих до переущільнення, тобто, на самих цінних чорноземних ґрунтах, а 

також у перезволожених регіонах і на ґрунтах важкого гранскладу. Важливо 

також відзначити, що в США, де ця технологія виникла, вона знаходить 

застосування з початку 70-х рр. минулого сторіччя [352, 380]. 

Дотримання стандарту припустимого тиску на ґрунт. Переущільнення – 

найнебезпечніший наслідок інтенсивного механічного обробітку для ґрунтів 

України. Незважаючи на те, що з 2007 р. в Україні діє стандарт, що обмежує 

навантаження на ґрунт, у країні продовжують використовувати машинно-

тракторні агрегати з неприпустимим питомим тиском. Погроза переущільнення 

існує на 75 % ріллі України [162], реально вже на площі більше 5 млн га 

рівноважна щільність будови перевищує її модальні значення (тобто, ті, що 

найчастіше зустрічаються) (табл. 6.19). 

Таблиця 6.19 

Площі ріллі України з перевищенням модальних значень рівноважної 

щільності будови (в орному шарі) 

Природна зона 
Площа ґрунтів 

% млн га 

Полісся 2,21 0,66 

Лісостеп 10,38 3,11 

Степ 5,07 1,52 

Примітка. Площа ріллі прийнята рівною 30 млн га. 
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Причиною широкого розвитку цих негативних процесів, крім МТА, є також 

численні ґрунтові чинники, зокрема, переважно суглинковий грансклад, низька 

вихідна (перед обробітком) щільність будови й вологість навесні, що близька до 

фізичної спілості. Через велику кількість роздільних технологічних операцій, 

виконуваних потужними тракторами й важкими комбайнами, переущільнення 

проявляється, навіть, на легких ґрунтах, що звичайно є малочутливими до 

ущільнення. Є дані, що підтверджують існування переущільнення на глибині 1 м, 

де воно акумулюється й може зберігатися впродовж тривалого часу [123].  

Факторний аналіз причин, що викликають переущільнення ґрунтів, 

перевагу віддав конструктивним особливостям ходових систем і кількості 

проходів МТА по полю. Тому для подолання переущільнення вкрай важливим є 

вдосконалення МТА й технології виконання механізованих польових робіт. 

Важливо відзначити, що в країнах з розвиненою землеробською спеціалізацією 

активно обговорюються або вже уведені приблизно такі ж, як і в Україні, 

нормативи припустимого питомого тиску на ґрунт [358, 359, 383]. Україна, хоча 

й ініціювала (одна з перших) прийняття нормативу припустимого питомого 

тиску на ґрунт, продовжує застосовувати багатоопераційні роздільно виконувані 

обробітки за допомогою переважно потужних МТА. Те й інше вимагає більш 

активної модернізації. Такі технічні засоби й технології  поступово повинні йти 

в минуле внаслідок їхнього очевидного деградаційного впливу на ґрунт.  

Технологічні заходи і грунтозахисні знаряддя. Це стосується підтримки 

бездефіцитного балансу органічної речовини. Внесення гною – універсальний 

засіб для запобігання майже неминучого зниження вмісту гумусу за інтенсивного 

сільськогосподарського використання ґрунтів. Оптимальний рівень внесення 

гною встановлюється виходячи з його кількості, необхідній для забезпечення 

бездефіцитного балансу гумусу. Тільки в цьому випадку є гарантія того, що 

властивості ґрунтів у процесі інтенсивного використання не будуть 

погіршуватися. Дози гною для досягнення бездефіцитного балансу гумусу в 

середньому для ґрунтів становлять біля 10-11 т/га на рік з диференціацією для 

Полісся – 13-15 т/га, Лісостепу – 9-11 т/га і Степу – 7-9 т/га [41, 42].  
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Однак, за минулих років досить розвинутого тваринництва ці рівні не були 

досягнуті. Середньорічна максимальна кількість внесеного в орні ґрунти гною 

склала в ті роки близько 8,9 т/га [312]. Зараз ситуація докорінно змінилася. Саме 

ця обставина разом з інтенсивним, надмірно частим і глибоким обробітком, 

приводить, на наш погляд, до деградації орних ґрунтів. Через ту саму причину 

мінімізація обробітку й досягнення бездефіцитного балансу органічної речовини 

є пріоритетними напрямками у подоланні деградації й досягненні сталого 

землекористування. У зв'язку з різким зменшенням поголів'я худоби в Україні 

застосування гною різко скоротилося. Тепер його щорічне внесення в ґрунт ледь 

перевищує 1-3 т/га, хоча точні дані на цей рахунок відсутні. Тому потрібно 

шукати інші способи підтримки бездефіцитного балансу органічної речовини. 

Найбільш реальний з них – залишення рослинних залишків на полі. При цьому 

потреба у гної для створення бездефіцитного балансу гумусу різко зменшується. 

У табл. 6.20 наведено результати розрахунків, зроблені О.О. Бацнуло [236] для 

господарств Харківського району Харківської області.  

Таблиця 6.20 

Потреба в органічних добривах для створення бездефіцитного балансу 

гумусу залежно від структури посівних площ і використання побічної 

продукції 

Багаторічні 

трави,% 

Частка просапних культур у сівозміні при 10 % чистого пару, % 

10 20 30 40 50 

Без приорювання побічної продукції 

0 

20 

8,0 

6,0 

8,5 

6,5 

9,0 

7,0 

9,5 

7,5 

10,0 

8,0 

За приорювання 50 % соломи озимої пшениці 

0 

20 

2,0 

0 

2,5 

0 

3,0 

1,0 

3,5 

1,5 

4,0 

2,0 

 

При введенні до сівозміни 20 % багаторічних трав навіть за 30 % 

просапних культур бездефіцитний баланс гумусу досягається вже за внесення 

1 т/га гною в рік і залишення на полі 50 % соломи озимої пшениці. Більше того, 
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така ситуація можлива взагалі без внесення гною, якщо кількість просапних 

культур не перевищує 20 % сівозмінної площ, а частка багаторічних трав 

становить 20 %. 

Ефективність зернових культур можна підвищити за рахунок високого 

зрізу, що залишає на полі більше рослинних залишків, глибокого приорювання 

рослинних залишків (як і гною), що підвищує коефіцієнт гуміфікації. Імовірно, 

ефективні й інші органічні речовини (сапропелі й різноманітні відходи 

виробництва, що містять органічний вуглець), але їхній вплив на процеси 

запобігання деградації вивчено гірше. 

Гній для підвищення його меліоративної ролі також має потребу в 

поліпшеній підготовці й, зокрема, його ефективність як структуроутворювача 

підвищується за умови, що він вноситься не у вигляді перегною-сипцю, а в 

напівперепрілому стані, що зберігає волокнисту будову [158]. Не можна не 

звернути увагу також на деякі інші особливості гною як меліоранта. Гній 

ефективніше діє на ґрунтах середнього й важкого гранулометричного складу. 

Для того, щоб одержати від нього ефект на легкому ґрунті, його потрібно 

вносити у підвищених дозах. Цю особливість гною було помічено та 

підтверджено дослідженнями В.Р. Вільямса [39], А.Г. Бондарєва та ін. [332]. 

У той же час внесення гною в більших дозах викликає більш помітне 

поліпшення структурного складу й одночасне збільшення пористості. Як 

наслідок, такий ґрунт легше піддається деформації й ущільнюється під дією 

ходових систем МТА [348]. За повідомленням Д. Адриано [345], добре вгноєний 

ґрунт має досить неміцні агрегати, що легко руйнуються під дією крапель дощу. 

У літературі зустрічаються повідомлення про негативний вплив гною на 

структурний стан і фізичні властивості ґрунтів [353, 361, 372, 377], який 

проявляється при погіршенні якості гною з появою у його складі одновалентних 

катіонів. Таким чином, гній, хоча й має універсальну властивість поліпшувати 

ґрунт, все-таки вимагає урахування властивостей ґрунтів і ретельного дозування при 

внесенні. 
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Удосконалювання структури сівозмін. Загальновідоме значення сівозміни 

для підтримки фітосанітарних, водних, поживного режимів і в цілому родючості 

ґрунту. Дотримання сівозміни – одне з неодмінних умов високої культури 

землеробства, у тому числі усунення загрози деградації ґрунтів. Після культур 

суцільної сівби властивості ґрунтів, як правило, краще, ніж після просапних 

культур. Є.М. Лебідь та ін. [146] вважають, що при побудові сівозмін не можна 

допускати появи на тому самому полі просапної культури частіше, ніж один раз 

у три роки. У сівозмінах з більшим насиченням просапними культурами 

властивості ґрунтів і насамперед фізичні, погіршуються. Найкраще на структуру 

впливають рослини з добре розвинутою кореневою системою й надземними 

органами, які покривають поверхню ґрунту з весни до збирання врожаю й не 

вимагають обробітку. Цим вимогам задовольняють багаторічні трави, злакові 

трави або їхні суміші, у яких маса коріння і підземних рослинних залишків 

близька до врожаю надземної частини. Тому під впливом багаторічних трав 

створюються водостійкі агрегати. Встановлено, що чим довше ґрунт перебуває 

під рослинами й чим вище врожай, тим більше утвориться водостійких 

агрегатів. І, навпаки, якщо ґрунт без рослин і піддається руйнівному впливу 

вологи атмосферних опадів і інтенсивному обробітку, то й структура гірша. 

Відповідно зростає ризик деградації ґрунтів. 

З однорічних трав, як підкреслюють Є.М. Лебідь та ін. [146], значно 

впливають на структуру бобово-злакові травосуміші, але через короткий період 

вегетації їхній ефект у структуроутворенні менше, ніж у багаторічних трав. Із 

зернових культур більшу здатність до утворення структури проявляють озимі 

зернові культури, у яких триваліше період вегетації, більш розвинена коренева 

система, вони краще захищають поверхню ґрунту восени й навесні від 

руйнівного впливу опадів і талих вод. Просапні культури, за винятком 

кукурудзи, що має добре розвинену кореневу систему, менше впливають на 

поліпшення структури ґрунту. Автори цієї роботи не зв'язують руйнування 

структури під просапними культурами з активізацією активності аеробної 

мікрофлори. Скоріше такий ефект обумовлений невеликою кількістю органічних 

залишків у ґрунті після них і більш інтенсивним обробітком ґрунту. 
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Таким чином, у процесі вирощування культурних рослин спостерігаються 

два різних явища: збільшення кількості водостійких агрегатів під час зростання 

багаторічних трав, з одного боку, руйнування й поступове зниження вмісту їх у 

ґрунті при вирощуванні однолітніх культур, з другого боку. Інтенсивність 

руйнування структурних агрегатів залежить від особливостей технології 

вирощування однолітніх рослин і кількості опадів до пізньої осені після їхнього 

збирання. Для підсилення першого процесу необхідно вирощувати більш високі 

урожаї багаторічних трав.  

Для того щоб підтримувати сприятливий фізичний стан в орних ґрунтах, 

потрібно додавати до сівозміни трави й культури суцільної сівби, що сприятиме 

формуванню структурного ґрунту через формування рухомих органічних 

компонентів, що здатні склеювати грантову масу. У той же час частка просапних 

культур обмежується.  

Має сенс оцінити, яким чином існуючі в Україні рекомендації про 

співвідношення культур у сівозмінах враховують їх можливий вплив на ґрунт. У 

Лісостепу в типовій 10-пільній сівозміні допускається мати до 30 % цукрових 

буряків, 20 % кукурудзи й 10 % соняшника, тобто, усього до 60 % просапних 

культур. Це за нормального зволоження. З погіршенням зволоження частка 

цукрових буряків знижується до 20 %, кукурудзи й соняшника - залишається на 

тому самому рівні [227-229]. Приблизно таке ж співвідношення просапних 

культур і культур суцільної сівби рекомендується й у Степу, хоча тут цукрові 

буряки практично не вирощують, зате частка кукурудзи може зрости до 40-50 %, 

а в спеціалізованих сівозмінах і до 70-80 % [229].  

На жаль, заслуговує критики й структура, що рекомендована для Полісся 

[227]. У цій зоні, де роль багаторічних трав для підвищення родючості ґрунтів і 

особливо створення бездефіцитного балансу гумусу важко переоцінити, їхня 

частка, згідно рекомендацій, повинна становити всього лише 10-15 %. Звичайно, 

для підтримки й без того невисокого оструктурення дерново-підзолистих ґрунтів 

з урахуванням того, що дози внесеного в ґрунт гною в останні роки істотно 

скоротилися, цього зовсім недостатньо.  
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Планування сівозміни – складна задача, що повинна врахувати й 

сумісність і несумісність культур, і суспільно необхідні потреби в продовольстві 

й кормах для тварин, і, звичайно, збереження й підвищення родючості ґрунтів. 

Для виконання останнього звичайно рекомендується включати в сівозміни 

бобові й зерно-бобові культури, що збагачують ґрунт азотом, сидеральні й 

пожнивні культури для підтримки бездефіцитного балансу гумусу, парові поля 

для очищення від бур'янистих рослин і нагромадження вологи. На жаль пар, що 

у посушливих умовах необхідний для одержання гарантованих сходів і 

пристойного врожаю озимої пшениці, у той же час є небажаною акцією для 

підтримки бездефіцитного гумусового балансу й, отже, структурного стану. 

Тому, виходячи з міркувань охорони ґрунтової структури, від пару варто 

відмовлятися скрізь, де є можливість використовувати інші засоби, або 

використовувати замість чистого зайнятий пар. 

Сьогодні у зв'язку із земельним реформуванням і парцеляцією полів 

сівозміни повсюдно порушені, частка вигідних на ринку культур (наприклад, 

соняшника) невиправдано зросла, частка багаторічних трав і кормових культур 

через зменшення поголів'я худоби зменшилася. У результаті сформована 

система землеробства перетерпіла істотні зміни, що відбилося на властивостях 

ґрунтів. У літературі нерідко можна знайти цілком справедливі міркування про 

те, що зародження міжнародного ринку зерна стало можливим завдяки сіво-

змінам [146]. Тому увагу до сівозмін послабляти ніяк не можна, тому що цілком 

може трапитися зворотний процес – різке погіршення продуктивності ґрунтів. 

У науковій літературі ґрунтознавцями і землеробами вже добре визначено, 

які параметри властивостей   вимагають різні сільськогосподарські культури для 

свого розвитку, як складається динаміка цих властивостей протягом вегетації. 

Для цього вже давно до наукового обіходу увійшло уявлення про рівноважну і 

оптимальну щільність, про диференціацію щільності у кореневому шарі і 

встановлено зміни цих параметрів в ґрунтах країни під дією різних 

ґрунтообробних знарядь. Ці матеріали покладено в основу мінімальних 

технологій обробітку, які передбачають скорочення глибини і кількості 

механічних операцій на полі.  



309 

 

 

Найбільш значна перевага нульової технології полягає у збереженні 

ґрунту, успішний досвід застосування нульових технологій обробітку ґрунту в 

європейських країнах узагальнено В.В. Медведєвим у його роботі [181]. 

Зменшення механічного впливу на ґрунт сприяє відновленню гумусу, структури, 

усуває переущільнення, збільшує біорізноманіття, взагалі покращує довкілля. 

Звертає на себе увагу достовірні свідчення зменшення глибини підорної 

підошви, збільшення водоутримної і фільтраційної здатності ґрунту, кількості 

доступної вологи, рухомих форм N, Р, К, зростання протиерозійної стійкості, 

мікробіологічної активності. Ще більш виразніші є економічні переваги. Однак, 

існує чимало об’єктивних застережень проти цієї технології. Вона виявляється 

не дуже ефективною на надто легких і надто важких, перезволожених, 

солонцюватих, опідзолених ґрунтах. Крім того, кліматичні умови з прохолодною 

тривалою весною викликають азотне голодування культур, як це зафіксовано у 

дослідах у Великій Британії і Норвегії. Отже, з одного боку, явні еколого-

економічні переваги, з другого – певні невирішені проблеми. Але якщо на ваги 

поставити одне і друге, то очевидний висновок з цього може бути тільки один – 

нульову технологію в Україні треба досліджувати і впроваджувати.  

Спираючись на концептуальні підходи про можливість нульового 

обробітку на орних ґрунтах, де весною і впродовж вегетації агрофізичні 

властивості не перевищують допустимих критичних параметрів, ми підрахували, 

що потенційна площа, придатна для нульового обробітку, складає в країні 

більше 5 млн га (табл. 6.21). Це, головним чином, суглинкові чорноземні ґрунти 

Лісостепу і Північного Степу. 

Про конструювання грунтофільної (грунтозахисної, бездеградаційної) 

ґрунтообробної техніки. У ґрунтознавстві й, зокрема, у фізиці й фізичній 

механіці ґрунтів, установлено нові положення, що потенційно сприяють грунто- 

і енергозбережувальним технологіям обробітку, впровадження яких гальмується 

через відсутність відповідних технічних засобів. 
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Таблиця 6.21 

Площа ріллі, придатна до мінімального і нульового обробітку 

Рекомендований тип основного обробітку 
Площа ріллі 

% млн га 

Нульовий 18 5,5 

Мінімальний 44 13,0 

Звичайний з максимальним насиченням елементами мінімізації 14 4,2 

Звичайний з деякими елементами мінімізації 1 0,4 

Без мінімізації 21 6,4 

 

У конструюванні робочих органів ґрунтообробних знарядь традиційна 

орієнтація на клин і великий кут атаки приводить до перевитрат ресурсів 

(особливо в умовах фізичної спілості ґрунту) і консолідації агрегатів корисного 

розміру, і відповідно зменшення їхньої агрономічної цінності. Вплив робочого 

органу на ґрунт не погоджено з міцністю агрегату й, як правило, перевищує її. 

Не враховують, що опір ґрунту розриву набагато менше опору розклиненню. У 

результаті за обробітку відбувається не кришіння ґрунту за міжагрегатними 

порами, а пластична деформація й консолідація агрегату. Консолідований 

агрегат через неможливість проникнення в нього вологи й коріння здатний 

зберігати підвищені параметри щільності у післядії.  

Перевага у виробництві важких енергонасичених колісних машинно-

тракторних агрегатів, явна нестача комбінованих ґрунтообробних і посівних 

машин із припустимим питомим тиском на ґрунт, пристроїв для здвоювання 

шин, неузгодженість ширини захвату сівалок і ґрунтообробних знарядь (що не 

дозволяє впровадити маршрутизацію руху МТА й знизити площу ущільнення 

поля) – все це приводить до переущільнення ґрунтів, порушення їхньої 

фундаментальної властивості – оборотності (здатності відновлювати модальні 

параметри) і фізичної (машинної) деградації. 

Через відсутність технічних засобів не проводять розпушування 

піднасіннєвого шару, щільність якого нерідко через зловживання важкими 

колісними тракторами після сівби навесні перевищує оптимальні параметри й 
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гальмує формування глибокої кореневої системи, практично ігнорують 

наявність плужної підошви й навіть тоді, коли її міцність перевищує припустиму 

величину в 30-40 кгс/см2, не регулюють розмір структури в насіннєвому шарі й 

не приводять його у відповідність із розміром насіння, практично змирилися із 

широко розповсюдженою практично на всій ріллі країни брилистістю, особливо 

шкідливою для дрібнонасіннєвих культур і збереження вологи, тріщинуватістю 

ґрунту в літній період. У виробництві практично відсутні роторні й фрезерні 

ґрунтообробні знаряддя, досить перспективні для зниження брилистості. 

Відсутність технічних засобів гальмує впровадження перспективних 

енергозбережувальних і грунтозахисних нульового й точного обробітку, 

роботизованої техніки, пристроїв типу «електронного ока».  

Застосування принципово нових технічних засобів. У перспективі мова 

повинна йти про машини й робочі органи, здатні варіювати інтенсивність 

обробітку залежно від ґрунтово-технологічних умов. Це будуть комбіновані 

машини нового покоління зі змінними в процесі обробітку робочими органами, 

або органами, здатними якісно кришити ґрунт без утворення брил і пилу і які не 

мають підвищеного питомого тиску. Наприклад, це можуть бути робочі органи з 

мінливим кутом атаки різальної поверхні, або мінливою швидкістю обертання 

роторного робочого органу, або з досить складною поверхнею, що збільшує 

кришення ґрунту. Або машини, що сполучають активні й пасивні робочі органи, 

або нові конструктивні елементи для сепарації структурних грудочок. Нові 

комбіновані машини при необхідності повинні мати широку ходову систему, що 

забезпечує знижений питомий тиск, або бути виготовлені з легких і міцних 

матеріалів. 

Цілком реальним завданням є створення комбінованих машин, що 

сполучають діагностику стану оброблюваного шару ґрунту з його обробітком 

відповідно до результатів діагностики. Перші машини такого роду вже створено 

деякими фірмами в рамках точного землеробства й успішно пройшли 

випробування [360, 376]. Вони обладнані відповідною діагностичною 

апаратурою, бортовим комп'ютером, що акумулює, здобуту інформацію й видає 
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її у вигляді карти поля, що відбиває його просторову неоднорідність відносно 

основних параметрів родючості, і робочими органами, здатними 

диференціювати агротехнологію, у тому числі обробіток. Спроби створити в 

нашій країні знаряддя, які здатні одночасно проводити декілька операцій або 

провести диференційований (точний обробіток), здійснено за участі автора 

представленої на розгляд дисертаційної роботи [92]. 

 

Висновки до розділу 6 

 

У розділи обговорено результати комплексного оцінювання фізичної 

якості орних ґрунтів як критеріїв діагностики оптимальних та модальних 

параметрів орних  ґрунтів, визначено їх деградовані та малопродуктивні види, 

визначено їх поширення за природними зонами та провінціями України. 

Встановлено, що фізичні властивості, визначені у рівноважному стані, свідчать 

про їхню сприятливість для вирощування основних польових культур в Україні.  

Запропоновано параметри морфологічних, фізичних, хімічних і фізико-

хімічних властивостей ґрунтів, що є найсприятливішими для вирощування 

сільськогосподарських культур і які можна використати для діагностики 

особливо цінних ґрунтів. Розраховано площі ґрунтів зі сприятливими 

властивостями за кожним критерієм окремо, а також сумарну площу контурів із 

найсприятливішими критеріями, що і є особливо цінними ґрунтами. Для 

орієнтовного оцінювання площі і географічного розміщення цінних ґрунтів 

розроблено методику ті їх розрахунок за потенціалом агрегації, що об’єктивно 

узагальнює найбільш сприятливі властивості ґрунтів.  

Визначено критерії, параметри та географічну розповсюдженість особливо 

цінних, деградованих та малопродуктивних ґрунтів. Запропоновано заходи з їх 

раціонального використання й охорони ґрунтів.   

Результати досліджень за цим розділом викладено у статтях [176, 177, 189, 

193, 198, 203-208, 211, 214, 230, 231, 249, 255, 309, 310, 369]. 
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РОЗДІЛ 7 

ПРОСТОРОВО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ГРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ РІЛЛІ УКРАЇНИ) 

 

7.1 Характеристика системи управління якістю орних ґрунтів 

В ході досліджень розроблено просторово-диференційовану систему 

управління якістю орних ґрунтів, яка представляє комплекс взаємопов’язаних 

методів, принципів, засобів, процесів цілеспрямованого впливу на орні ґрунти з 

метою їх раціонального використання, охорони та забезпечення оптимального 

рівня їх родючості на основі детального врахування специфічності 

географічного місцезнаходження та особливостей ґрунтоутворення. Схему 

системи управління якістю орних ґрунтів представлено на рис. 7.1. Складовими 

частинами системи є три основні блоки: перший – блок інформаційного 

забезпечення (інформаційний), другий – блок аналітичного оцінювання, третій – 

блок управління.  

Інформаційний блок представляє собою сукупність інформаційних даних 

щодо властивостей орних ґрунтів із різних джерел, використання яких дозволяє 

проводити аналітично-оцінювальні роботи на основі оновлених даних щодо 

якісного стану ґрунтів. Перш за все, основним інформаційним джерелом при 

виконанні роботи була БД «Властивості ґрунтів України», яку створено у 

лабораторії геоекофізики ґрунтів ННЦ ІГА імені О.Н.Соколовського. При розробці 

системи БД було доповнено даними щодо: деяких агрохімічних показників орних 

ґрунтів з обласних центрів ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», низкою 

кліматичних показників за адміністративними областями та урожайними даними за 

основними сільськогосподарськими культурами. Окремим джерелом слугували 

дані, здобуті в ході проведених власних польових та аналітичних досліджень. У 

разі відсутності деяких агрофізичних показників використано методи 

педотрансферного моделювання. Додатковим джерелом інформації можуть 

слугувати також дані дистанційного зондування, однак, вони не використовувались 

при виконанні цієї роботи. 
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Рис.7.1 Схема просторово-диференційованої системи управління якістю 

орних ґрунтів 
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Блок аналітичного оцінювання включає проведення оцінювання якості орних 

ґрунтів на підставі аналізування новітніх інформаційних даних, що дозволило 

встановити параметри та критерії особливо цінних ґрунтів, визначити площі 

деградованих та малопродуктивних ґрунтів та розробити відповідні картографічні 

матеріали. Цей блок включає також проведення розрахунків оціночних балів за 

удосконаленою методикою бонітування, що дозволяє провести оцінювання ґрунтів 

з низьким рівнем родючості та високоокультурених ґрунтів, оцінити їх екологічні 

функції, а також прогнозувати зміни бонітету в умовах окультурення або 

деградації.  

Оцінювання якісного стану орних ґрунтів в цілому дозволяє оцінити 

зональні та регіональні особливості неоднорідності ґрунтового покриву за 

комплексом фізичних, фізико-хімічних та агрохімічних властивостей з метою 

наукового обґрунтування переходу від зональних до просторово-

диференційованих агротехнологій. Останнє в свою чергу забезпечує можливість 

впровадження просторово-інноваційних диференційованих у просторі 

агротехнологій з урахуванням дрібномасштабної неоднорідності 

агроландшафтів та сільськогосподарських угідь, що є однією із складових 

частин блоку управління. 

Блок управління включає також визначення ряду економічних показників 

оцінювання, зокрема, цінності орних ґрунтів на ґрунтово-екологічній основі та 

їх агроінвестиційної привабливості з метою зниження ризиків від залучення 

інвестицій у розвиток аграрного сектору країни. Саме ці питання потребують 

нормативно-правового забезпечення для можливості їх впровадження та 

функціонування в сфері земельних відносин.  

Цей блок передбачає також розробку заходів з підвищення рівня 

родючості, раціонального використання та охорони орних ґрунтів країни. При 

цьому особливого статусу вимагають особливо цінні ґрунти, ряд заходів щодо 

охорони яких запропоновано у розділі 6 представленої дисертації. Блок 

управління включає розробку заходів щодо підвищення ефективності 

малопродуктивних та деградованих ґрунтів з метою упередження та подолання 
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проявів деградаційних процесів. Організаційно-координаційна діяльність, що 

входить до блоку управління, передбачає обов’язкове проведення фонового 

(еталонного) і виробничого моніторингу за широкою програмою індикаторних 

показників для контролю за якісним станом орних ґрунтів країни.  

Варто відмітити, що розроблена просторово-диференційована системи 

управління якістю орних ґрунтів може функціонувати лише за умов успішного 

функціонування взаємопов’язаних між собою її складових. Систему 

опрацьовано з урахуванням неоднорідності основних властивостей орних 

ґрунтів різних природно-кліматичних зон країни, вважаємо доцільним 

розглянути це детальніше. 

 

7.2 Оцінювання зональних та регіональних особливостей неоднорідності 

ґрунтового покриву  

 

На підставі даних експериментального і досить тривалого дослідження 

неоднорідності топографії, морфологічних, водних, фізичних, фізико-

механічних, фізико-хімічних і хімічних властивостей ґрунтів можна впевнено 

стверджувати, що просторова неоднорідність – це властивість ґрунту, яку 

потрібно досліджувати як важливу в теоретичному та в практичному 

відношеннях особливість ґрунтів.  

Численними дослідженнями встановлено, що важливою особливістю 

ґрунтового покриву є його неоднорідність, яка обумовлена  неоднорідністю 

рельєфу, материнської породи, нерівномірністю внесення добрив і меліорантів, 

обробітку ґрунту тощо [321, 334]. Унаслідок цього в межах одного поля 

спостерігається неоднорідність фізичних, біологічних і агрохімічних 

властивостей ґрунту [65]. 

Просторова мінливість окремих ґрунтових властивостей спостерігається, 

навіть, на порівняно невеликих територіях. Часто вона виступає як прикра 

перешкода, що не дозволяє отримати однозначних висновків щодо протікання у 

ґрунті процесів. Тому кількісне визначення ступеня природної мінливості тих чи 
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інших властивостей являє собою актуальну задачу, особливо для територій, що 

піддаються значному антропогенному впливу [327]. 

У теперішній час перед ґрунтознавцями постають дуже важливі й 

невідкладні завдання з розробки заходів, спрямованих на оптимальну 

організацію території та найбільш раціональне використання земельних 

ресурсів, вирівнювання властивостей ґрунтів у межах полів сівозмін, ліквідацію 

дрібноконтурності полів тощо та впровадження інноваційних диференційованих 

у просторі агротехнологій з урахуванням просторової неоднорідності ґрунтового 

покриву. 

Одним з важливих прикладних аспектів неоднорідності є точне 

землеробство, якому останнім часом приділяють досить багато уваги. 

Підвищена увага до нового напрямку є цілком виправданою, адже точне 

землеробство одночасно допомагає зберегти ґрунт від деградації і забруднення, 

зекономити ресурси і сприятиме в кінцевому підсумку отриманню конкурентно 

спроможної продукції.  

Являючись принципово новим етапом розвитку агросфери, точне 

землеробство пов'язано з використанням геоінформаційних систем, глобального 

позиціонування, бортових комп’ютерів, управлінських і виконавських 

механізмів, здатних диференціювати способи обробітку, норми внесення 

добрив, хімічних меліорантів і засобів захисту рослин у відповідністю з 

неоднорідністю поля.  

Використанню геоінформаційних технологій для оцінки просторової 

неоднорідності властивостей орних ґрунтів присвячено чимало робіт [12, 13, 

86]. Так, наприклад, А.Б. Ачасовим та ін. [37] експериментально доведено 

можливість використання геоінформаційного  аналізу рельєфу з метою 

просторової оцінки вологості ґрунтів на рівні мезоландшафту. 

Варто відмітити, що розвинуті в аграрному розумінні країни все ширше 

використовують методи точного землеробства, які вважаються більш 

економними і ґрунтозахисними. Тому їхня перспективність сьогодні є визнаною 

і не піддається сумніву. Україна, як впливова аграрна держава, не повинна 
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пройти осторонь світових тенденцій. Більше того, стосовно деяких елементів точного 

землеробства Україна має пріоритетні позиції, які треба закріпити й розвивати. 

Однією із поставлених задач було дослідження просторової 

неоднорідності орних ґрунтів у різних природно-кліматичних зонах країни. Ці 

дослідження проведено співробітниками лабораторії геоекофізики ґрунтів ННЦ 

«ІГА імені О.Н. Соколовського» спільно з Поліським філіалом та Донецькою 

дослідною станцією ІГА імені О.Н. Соколовського, ДУ Волинським та 

Чернігівським обласними центрами охорони родючості ґрунтів та якості 

продукції (зараз Волинська та Чернігівська обласні філії ДУ «Інститут охорони 

ґрунтів України»). Автор виражає щиру подяку директорам Волинського та 

Чернігівського центрів М.І. Зінчуку і А.І. Мельнику, а також М.Й. Шевчуку за 

сприяння у виконанні науково-дослідних робіт. Безпосередню участь у польових 

та аналітичних дослідженнях поліських об’єктів приймали старший науковий 

співробітник, канд. с.-г. наук Бігун О.М. (Волинська область) та науковий 

співробітник Шейко С.М. (Чернігівська область). 

Розробку наукових основ просторово-диференційованої системи 

управління якістю ґрунтів здійснено під час експериментальних досліджень на 

територіальних об’єктах, що розташовані у різних природно-кліматичних зонах 

країни. У зоні Полісся досліджено 3 поля з умовними назвами – «Романів», 

«Колки» і «Ведильці», у Лісостепу – «Коротич» і «Комунар», у Степу – 

«Донецьк». Ґрунтовий покрив полів – з переважанням типових для зон ґрунтів – 

відповідно дерново-підзолистих оглеєних, темно-сірих опідзолених ґрунтів і 

чорноземів типових, чорноземів звичайних. Більш детальну характеристику 

об’єктів та методів досліджень наведено у підрозділі 2.1. Неоднорідність 

оцінювали відносно індикаторів точного землеробства (топографії, морфології 

профілю, фізичних, фізико-хімічних і хімічних властивостей), тобто, 

властивостей, на підставі надалі було сформульовано вимоги до точних 

агротехнологій (внесення добрив, проведення обробітку ґрунту та застосування 

меліоративних прийомів).  
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У ході досліджень встановлено зональні та регіональні закономірності 

просторової неоднорідності ґрунтового покриву. На підставі кількісних оцінок 

неоднорідності визначено способи раціонального врахування неоднорідності 

(парцеляція полів, обмежене застосування адаптованих технологій, 

вирівнювання рівня родючості окремих частин поля та ін.).  

Враховуючи різноманіття індикаторів неоднорідності й відмінності в їхніх 

оцінках (від досить малих до надзвичайно високих) було конкретизовано 

рекомендації для проведення окремих агроприйомів. Встановлено, що, 

наприклад, рекомендації для точних способів обробітку та точного внесення 

добрив у зв’язку з відмінностями у контурах з однотипними параметрами, в часі 

і глибинах прояву, повинні бути принципово різними.  

Задачею проведених досліджень було обґрунтування меж між робочими 

ділянками, які характеризувалися б об'єктивними відмінностями рівнів ґрунтової 

родючості та гарантували б еколого-економічний ефект при застосуванні точних 

агротехнологій.  

Маючи настільки детальну інформацію про просторову неоднорідність 

низки різноманітних ґрунтів, ми не могли не поставити на розгляд ряд 

теоретичних питань про походження неоднорідності, її значення в 

ґрунтоутворенні, картографуванні, використанні при інтерпретації багатьох 

даних. Висока варіабельність ґрунтів на невеликих відстанях, яку було 

досліджено нами та відзначалося багатьма іншими дослідниками за наявності 

нагет-ефекту і ряду інших геостатистичних оцінок, дозволяє стверджувати, що 

імовірнісна концепція ґрунтоутворення в сучасних дослідженнях явно 

недооцінюється. Сувора взаємозумовленість властивостей ґрунтів і факторів 

ґрунтоутворення може мати місце лише для, так званих, ідеальних (середніх) 

величин, але в реальних умовах властивості ґрунтів не настільки однозначно 

відображають чинники ґрунтоутворення, а мають складну просторову структуру 

і характеризуються діапазоном параметрів. Порівняльну характеристику 

оптимальних та модальних параметрів ґрунтів (на прикладі чорноземів України) 

надано у підрозділі 6.2. 
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Проведені дослідження дозволили теоретично осмислити, чому межі між 

ґрунтами та їхніми властивостями не збігаються, і оцінити наскільки важливим є 

те, щоб агрономічні рекомендації базувалися на ґрунтових картах. У зв’язку з 

вищеозначеним виникла пропозиція, що набагато корисніше було б 

досліджувати просторову неоднорідність агрономічно важливих властивостей 

ґрунтів і на їхній підставі планувати проведення диференційованих 

агротехнологій, а саме, вносити добрива, обробляти і меліорувати тільки там, де 

в цьому є необхідність, а не суцільно, як робиться з ґрунтових, технологічних, 

меліоративних або агрохімічних карт. Таким чином, недооцінювання 

неоднорідності негативним чином позначається на вирішенні 

найрізноманітніших прикладних питань – при проведенні землевпорядного 

проектування, ґрунтових, меліоративних, екологічних обстежень, агрохімічної 

паспортизації полів. В ході досліджень розроблено також пропозиції щодо 

врахування просторової неоднорідності в деяких видах обстежень і моніторингу 

ґрунтового покриву.  

 

7.2.1 Просторова неоднорідність фізичних властивостей орних ґрунтів 

України  

 

Дослідження просторової неоднорідності фізичних властивостей ґрунтів є 

непопулярними. Нам відомі лише поодинокі роботи, в яких досліджувались 

щільність будови та твердість ґрунту [281, 327, 339, 373]. У зв’язку з 

недостатньою кількістю матеріалів щодо дослідження неоднорідності фізичних 

властивостей, вважаємо, що накопичення подібних даних є актуальною задачу, 

рішення якої дозволить, в першу чергу, реалізувати значні переваги точного 

землеробства для диференціації обробітку ґрунту. Адже дотепер точне 

землеробство застосовувалося майже виключно лише при внесенні добрив і 

хімічних засобів захисту рослин. 

У ході досліджень вивчено основні агрофізичні показники орних ґрунтів 

різних природно-кліматичних зон України (Полісся, Лісостепу і Степу): 

структурно-агрегатний склад (брилистість), щільність будови і твердість. 
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Досліджені ділянки виокремлено на дослідних полях шляхом накладення 

регулярної мережі. Визначення показників проведено перед збиранням врожаю 

і, в цілому, ці показники відповідали рівноважному стану фізичних властивостей 

ґрунтів. Отримані дані оброблено за допомогою методів математичної 

геостатистики, в результаті чого отримані основні характеристики просторової 

неоднорідності (коефіцієнти варіації, гістограми, автокореляційна функція, 

варіограми, 2-D- і 3-D-діаграми та інші).  

На об’єктах Полісся вирощуються зернові та кормові культури, але не 

дивлячись на явно виражену строкатість полів, агротехнологічні прийоми не 

диференціюються. На об’єктах Лісостепу та Степу вирощуються зернові та 

технічні культури за традиційними для цих зон технологіями. 

Перейдемо до характеристики агрофізичних показників ґрунтів, 

визначення яких проводили за загально-прийнятими методиками та 

національними стандартами, перелік яких наведено у підрозділі 2.2.  

Структурно-агрегатний склад. У табл. 7.1 наведено статистичні і 

геостатистичні характеристики брилистості (часточок розміром >10 мм) у 

досліджених об'єктах.  

Таблиця 7.1 

Статистичні і геостатистичні показники глибистої фракції структурного 

складу на досліджених об’єктах 

Брилистість фракції структурного складу, % 

Показники Ведильці Коротич Комунар Донецьк 

Розмах коливань 37,5 46,4 47,1 34,7 

Середнє значення 16,6 18,3 16,9 22,6 

Медіана 15,3 16,3 13,0 23,0 

Коефіцієнт варіації 0,64 0,57 0,70 0,43 

Дисперсія 114,3 108,6 142,3 95,4 

Коефіцієнт асиметрії 0,39 1,42 1,19 0,04 

Нагет-ефект 79 0 0 22,2 

Поріг дисперсії 117 30 - 35 

Радіус кореляції, м 300 150 - 250 

Примітка. Геостатистичні показники (нагет-ефект, поріг дисперсії та радіус кореляції) 

отримані за умов апроксимації варіограми сферичною моделлю. 
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З поліських об'єктів використовували дані об’єкту «Ведильці», де 

структура була краще вираженою. Звертають на себе увагу надзвичайно високі 

коефіцієнти варіації. Для лісостепового об'єкта «Комунар» коефіцієнт варіації 

досяг 0,70 при дуже значному розмаху коливань між максимальним і 

мінімальним значеннями. Агрономічні наслідки високої варіабельності 

глибистої фракції структури у верхньому шарі ґрунтів є досить несприятливими. 

Навіть, при невеликому вмісті цієї фракції у ґрунті погіршується якість посіву, 

різко посилюється випаровування доступної вологи, знижується швидкість 

появи і повнота сходів. Все це позначається на розвитку рослин до моменту 

збирання врожаю. На всіх досліджених об’єктах вміст брил понад 20 % 

відзначено на площах: понад 33 % – об’єкт «Ведильці», 29 % – об’єкт 

«Коротич», 26 % – об’єкт «Комунар» і 65 % – об’єкт «Донецьк» (рис. 7.2-7.5). З 

цієї причини видалення з поверхневого (посівного) шару брил є дуже важливим 

завданням обробітку. З огляду на те, що така операція пов'язана з істотною 

витратою енергії, точний диференційований обробіток тільки тієї частини 

ділянки, яка цього потребує, буде економічно вигідним.  

Іншими особливостями просторової неоднорідності структурного складу є 

поява в деяких випадках нагет-ефекту, припинення варіювання при величині 

порогу дисперсності 30-117 і радіусів кореляції 150-300 м. Це означає, що 

неоднорідність структури простежується на різних відстанях, а розміри 

однотипових за властивостями структури ділянок поля слід шукати в цих же 

межах. Ділянки з підвищеною брилистістю добре простежуються на 2 і 3-мірних 

діаграмах. Розміри робочих ділянок для диференційованого обробітку 

змінюються, головним чином, від вмісту глибистої фракції на різних ділянках 

поля. Якщо передбачається провести основний обробіток восени під посів ярої 

культури в наступному році, то диференціація може стосуватися тільки ділянок, 

де вміст брил становить більше 20 %. Якщо ж передбачається провести 

передпосівний обробіток, то диференціювати обробіток необов'язково. На 2-D-

діаграмах ясно видно, які ділянки потребують поліпшеного і більш якісного 

обробітку посівного шару. Варіабельність структури агрономічно-цінного 

розміру (часточок розміром 10-0,25 мм) є набагато нижчою. 
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Рис. 7.2 Просторова неоднорідність вмісту глиб у посівному шарі дерново-підзолистого оглєєного ґрунту  

(об’єкт «Ведильці») 
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Рис. 7.3 Просторова неоднорідність вмісту глиб у посівному шарі темно-сірого опідзоленого ґрунту  

(об’єкт «Коротич») 
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Рис. 7.4 Просторова неоднорідність вмісту глиб у посівному шарі чорнозему типового (об’єкт «Комунар») 3
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Рис. 7.5 Просторова неоднорідність вмісту глиб у посівному шарі чорнозему звичайного (об’єкт «Донецьк»)) 3
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Збільшення у структурному складі агрегатів цього розміру досягається не 

стільки за рахунок механічного подрібнення, скільки за рахунок довгострокового і 

систематичного застосування елементів високої землеробської технології. 

Нарешті, частка пилу (часточок розміром <0,25 мм) є також малою, і, за нашими 

даними, не настільки важливою для планування точного обробітку. Разом з тим, 

наведені параметри можуть використовуватися як моніторингові критерії – обробіток 

повинен здійснюватися таким чином, щоб розпорошення ґрунту не зростало. 

Надалі відзначимо особливості геостатистичних характеристик структури 

досліджених полів. Гістограми розподілу показників для всіх фракцій 

характеризуються слабкою лівою чи правою асиметричністю, але відхилення від 

класичної кривої Гаусса все ж таки є невеликими. Автокореляційна функція і її 

достовірність відзначається практично на всіх кроках. Варіограма 

апроксімується найчастіше лінійною або сферичною моделлю, а спектральна 

щільність дисперсії має кілька піків коливань з широкою гамою частот. В 

цілому, просторова неоднорідність досліджених земельних ділянок є абсолютно 

очевидною. Характерні також відмінності між ділянками, що добре видно при 

порівнянні 2-D і 3-D-діаграм. Ділянках з темно-сірим опідзоленим ґрунтом 

(об’єкт «Коротич») внаслідок більш складної топографії має більш густу мережу 

ізоліній параметрів структурних фракцій. Це вимагає більш точної диференціації 

агроприйомів на цій ділянці порівняно з іншою ділянкою (об’єкт «Комунар»), на 

якій домінує чорнозем типовий. 

Щільність будови. Коефіцієнти варіації цього агрофізичного показника на 

всіх досліджених об’єктах можуть вважатися невисокими і помірними, бо їх 

величина знаходиться в межах 5-11 % (табл. 7.2).  

Загальновідомо, що неодноріднім можна вважати ґрунт, якщо коефіцієнт 

варіації будь-якої з властивостей якого перевищує 25 % [287]. Помірність 

варіабельності підтверджується також незначною дисперсією і відносно 

вирівняними 2-D і 3-D-діаграмами (рис. 7.6-7.7). 

Одночасно з цим, наприклад, частина ділянки на об’єкті «Колки» 

характеризувалась щільністю будови вище 1,5 г/см3, що для більшості 
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вирощуваних у цій зоні культур є вкрай несприятливим, особливо перед 

посівом. Ще більш несприятливою є щільність 1,60 г/см3 і вище. Зрозуміло, за 

таких умов ущільнення якісно обробити посівний шар звичайними знаряддями, 

посіяти і, взагалі, отримати сходи неможливо. 

Таблиця 7.2 

Статистичні і геостатистичні показники щільності будови посівного шару 

ґрунтів досліджених об’єктів
 

Щільність будови посівного шару ґрунту, г/см3 

Показники Романів Колки Ведильці Коротич Комунар Донецьк 

Розмах коливань 0,60 0,45 0,25 0,47 0,31 0,61 

Середнє 

значення 
1,19 1,47 1,40 1,31 1,30 1,16 

Медіана 1,17 1,47 1,39 1,31 1.28 1,17 

Коефіцієнт 

варіації 
0,11 0,06 0,05 0,08 0,05 0,10 

Дисперсія 0,02 0,007 0,004 0,01 0,005 0,01 

Коефіцієнт  

асиметрії 
-0,10 -0,046 0,22 0,43 0,61 -0,12 

Нагет-ефект 0 0 0,004 0,0004 0 0 

Поріг дисперсії 0,009 - 0,045 0,004 0,017 0,08 

Радіус 

корреляції, м 
250 - 450 300 120 350 

 

Це і є однією з основних причин строкатості, що є характерним для 

Полісся. У той же час 10-25 % площ ділянок у «Колках» і «Ведильцях» і понад 

50 % - на інших досліджених ділянках мають наближені до оптимальних 

параметри щільності будови (< 1,3 г/см3 – в Лісостепу і < 1,4 г/см3 – у Поліссі), і 

тому на цих частинах полів обробіток взагалі є непотрібним, навіть, перед 

посівом найбільш вимогливих культур.  

Так як медіана і середнє значення показників майже збігаються, а 

гістограми є близькими до гаусових, можна констатувати нормальність 

розподілу цього показника. При цьому коефіцієнти асиметрії, хоча й незначні, 

все ж таки присутні. Їх знак і величина (особливо помітна у верхній частині 

підорного шару) безумовно, свідчать про антропогенне походження. 

Мова йде про переущільнення у плужній підошві, яке не має суцільного 

прояву і локально приурочено лише до окремих (більш зволожених, знижених) 

частин земельної ділянки (заштрихована частина поля на рис. 7.6). 



 

 

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200

200

400

600

м

м  
Доверительный
интервал

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 54 +,028 ,0373

 52 +,070 ,0441

 50 +,020 ,0500

 48 -,060 ,0553

 46 -,072 ,0601

 44 -,097 ,0646

 42 +,010 ,0687

 40 +,006 ,0727

 38 -,021 ,0764

 36 -,116 ,0799

 34 -,038 ,0833

 32 -,103 ,0866

 30 +,158 ,0898

 28 -,081 ,0928

 26 +,139 ,0958

 24 +,138 ,0986

 22 +,036 ,1014

 20 -,189 ,1041

 18 -,187 ,1067

 16 -,005 ,1093

 14 +,009 ,1118

 12 +,093 ,1143

 10 +,041 ,1167

  8 +,042 ,1190

  6 -,218 ,1214

  4 +,022 ,1236

  2 +,042 ,1258

Lag Corr. S.E.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

 

 

Рівноважна 

щільність будови, 

г/см
3
 

Площа 

% га 

< 1,30 0,1 0,1 

1,30 – 1,35 9,9 10,4 

1,35 – 1,40 46,7 49,1 

1,40 – 1,45 29,9 31,4 

1,45 – 1,50 12,6 13,2 

>1,50 0,8 0,8 
 

 

Рис. 7.6 Неоднорідність щільності будови орного шару дерново-підзолистого оглєєного ґрунту (об’єкт «Ведильці») 
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Рис. 7.7 Неоднорідність щільності будови у плужній підошві (об’єкт «Колки») 
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Автокореляційна функція виявляє тенденцію до достовірного відхилення 

від нуля. Це підтверджує закономірний характер просторової варіабельності 

фізичних властивостей. 

Спираючись, головним чином, на 2-D-діаграму просторової інформації 

щільності будови, можна рекомендувати проводити обробіток, розділивши 

земельні ділянки на три частини – відповідно для проведення звичайного, 

мінімального обробітку і без обробітку. Для досліджених об'єктів коефіцієнт 

варіації змінюється в межах 0,10-0,27 (табл. 7.3), що вважається середньою і 

підвищеною оцінкою і, майже, завжди гарантує наявність просторової 

неоднорідності.  

Таблиця 7.3 

Статистичні і геостатистичні показники твердості   

орного шару і плужної підошви у ґрунтах досліджених об’єктів 

Твердість орного шару і плужної підошви ґрунту, кг с/см2 

Об’єкти, 

шари 

Розмах 

коливань 
Медіана 

Середнє 

значення 

Стан-  

відхи-

лення 

Диспер-

сія 

Коефі-

цієнт 

варіації 

Наявність 

достовір-

ної авто-

кореляцій-

ної функції 

Колки: 

орний 

підошва 

 

14 

20 

 

21 

34 

 

21 

32 

 

3,7 

6,0 

 

13,4 

35,9 

 

0,18 

0,19 

 

+ 

+ 

Романів: 

орний 

підошва 

 

18 

25 

 

18 

28 

 

18 

29 

 

4,8 

7,4 

 

22,8 

0,2 

 

0,27 

0,25 

 

+ 

+ 

Ведильці: 

орний 

підошва 

 

27 

18 

 

23 

40 

 

23 

39 

 

0,2 

4,0 

 

38,9 

15,7 

 

0,27 

0,10 

 

+ 

+ 

Коротич: 

орний 

підошва 

 

7 

23 

 

10 

24 

 

11 

24 

 

2,1 

4,5 

 

4,5 

20,2 

 

0,19 

0,18 

 

+ 

+ 

Комунар: 

орний 

підошва 

 

13 

20 

 

22 

39 

 

21 

37 

 

3,3 

3,1 

 

10,9 

26,4 

 

0,16 

0,14 

 

+ 

+ 
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Дійсно, автокореляційна функція присутня, що незаперечно доводить 

наявність на всіх полях певної просторової неоднорідності твердості і 

обґрунтованість майбутньої парцеляції (подрібнення) поля. Інакше кажучи, на 

кожному дослідженому полі можуть бути знайдені робочі ділянки для 

диференційованого застосування різних методів обробітку. Однак це 

теоретично, а для практики робочі ділянки повинні мати певний розмір і 

конфігурацію з метою забезпечення ефективності господарювання згідно з 

принципами точного землеробства. 

Твердість ґрунту. Цей показник має суттєві відмінності в орному шарі та у 

плужній підошві. У досліджених ґрунтах твердість характеризується переважно 

значними величинами. Візуалізація твердості на досліджених об’єктах ясно 

демонструє особливості просторової строкатості цього показника. Майже всі 

діаграми твердості ґрунтів елементарних ділянок є однотиповими, лише по-

різному проявляється плужна підошва – за глибиною і величиною перепаду 

порівняно з суміжними шарами. Діапазон знайдених показників твердості 

змінюється від значень, які порівняно легко долають коріння практично всіх 

вирощуваних культур (не більше 20 кгс/см2), до значень, які суттєво 

ускладнюють їх зростання та нормальний стан (в межах 30-40 кгс/см2). 

Подолати такий рівень твердості можуть лише окреме коріння і тільки при 

достатньому зволоженні [172]. Однак і в цьому випадку, так як згадані високі 

показники не мають суцільної конфігурації, глибокий обробіток також потребує 

диференціації. 

Зауважимо, що для успішного проростання насіння і розвитку коренів 1-го 

порядку бажано, щоб твердість не перевищувала 10 кгс/см2, а для дрібнонасінних 

(таких як цукровий буряк) – 5-7 кгс/см2 [161]. Виходячи з цього, можна 

рекомендувати обов'язковий передпосівний обробіток, якщо твердість посівного 

шару перевищує 10 кгс/см2, глибоку передпосівну культивацію, якщо шар глибше 

7-12 см має твердість вище 20 кгс/см2. Якщо в плужній підошві твердість вище 

40 кгс/см2, то хоча б один раз в сівозміні необхідно проводити  диференційований 

(тобто, за технологією точного землеробства) глибокий обробіток. 
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В ході досліджень розраховано коефіцієнти парної кореляції між 

врожаями культур та фізичними властивостями ґрунтів (табл. 7.4), які свідчать про 

існування у більшості випадків достовірної від’ємної залежності між дослідженими 

показниками.  

Таким чином, на досліджених об’єктах встановлено достовірну 

просторову неоднорідність брилистості, щільності будови і твердості, що 

дозволяє перейти до обґрунтування їх точного обробітку. Для цього розглянемо 

нормативи для виділення контурів з різними параметрами фізичних 

властивостей і їх площі. Останні і можуть бути використані як директиви для 

диференціації обробітку безпосередньо в досліджених територіальних об’єктах. 

Таблиця 7.4 

Коефіцієнти парної кореляції між врожаями культур і фізичними 

властивостями досліджених грунтів  

Показник ґрунту Глибина, см Коефіцієнт кореляції 

Вміст глиб 0-10 - 0,57 

Щільність будови 

0-5 - 0,68 

10-15 - 0,70 

20-25 - 0,60 

30-35 - 0,48 

Твердість 

0-10 - 0,79 

10-20 - 0,77 

20-30 - 0,70 

30-40 - 0,64 

Примітка. Дані врожаїв і фізичних властивостей ґрунтів різних об’єктів об’єднані в 

одну вибірку. 

 

Важливим аргументом на користь точного землеробства є дані про 

співвідношення на досліджених полях зон зі сприятливими, менш сприятливими 

і несприятливими агрофізичними умовами (табл. 7.5). Відповідно до них на поле 

виділяються контури – без проведення обробітку, з мінімальним і традиційнім 

обробітком. Чим вище на полі частка ділянок зі сприятливими параметрами 

рівноважної щільності будови в передпосівний період, тим потрібнішим  

(і економічно вигідним) стає точний обробіток. 
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Таблиця 7.5 

Співвідношення площ із застосуванням різних способів передпосівного 

обробітку залежно від рівня рівноважної щільності будови 

Співвідношення площ, % 

Об’єкт 

Способ обрабітку грунту 

без обробітку 
мінімальний 

обробіток 

традиційний для зони 

обробіток 

Ведильці 10 50 40 

Романів 60 30 10 

Колки 25 40 35 

Коротич 50 40 10 

Комунар 70 25 5 

Донецьк 75 22 3 

Примітка. Нормативи для вибору способу обробітку продемонстровано в табл. 7.6. 

 

Аналізуючи дані табл. 7.5, не можна не звернути уваги на значну 

строкатість в співвідношенні площ агротехнологічних груп в ґрунтах різних 

природних зон і різного генезису. Як і слід було очікувати, природна родючість 

ґрунтів Полісся, Лісостепу і Степу істотно розрізняється. Досить несподіваним 

виявилося наявність значних площ ділянок зі сприятливими властивостями на 

поліських об'єктах «Романі» і «Ведильці». Це суттєвий резерв мінімізації (аж до 

повної відмови) передпосівних та інших операцій. Поки ще це нереалізований 

резерв, бо добре відомо, наскільки в Поліссі малопопулярними є мінімальні і, 

тим більше, нульові або подібні до них технології. І це одночасно свідчить на 

користь широкого застосування точних технологій в цій зоні. 

У полях з чорноземними ґрунтами майже немає ділянок, які вимагають 

поліпшеної технології обробітку культур. Разом з тим, присутні великі площі 

ґрунтів в полях, які віднесені до агротехнологічних груп зі сприятливими 

властивостями ґрунтів. Тобто, ми можемо констатувати наявність передумов для 

розвитку точного землеробства і в Лісостепу, і в Степу. Однак зміст і 

спрямованість агротехнологій, як видно зі співвідношення площ на досліджених 

нами об'єктах, є різними. 
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Спираючись на 2-D-діаграми та нормативи, земельні ділянки ділять на 

окремі частини, утворюючи максимально виправдану прямокутну форму, 

найбільш придатну для роботи сучасних ґрунтообробних машин. На рис. 7.8 

демонструється приклад подрібнення поля з виокремленням ділянок для 

проведення різного за інтенсивністю механічного обробітку – інтенсивного, 

мінімального, нульового. 

На жаль, сьогодні технічні засоби, здатні сприймати директиви щодо 

диференціації способів обробітку в просторі земельної ділянки, відсутні. Однак, 

спроби розробити такого роду знаряддя існують [92].  

В ході досліджень встановлено, що неоднорідність фізичних властивостей 

була присутня у всіх ґрунтах і характеризувалася помірними і підвищеними 

значеннями (табл. 7.6).  

Серед досліджених фізичних показників найбільшою неоднорідністю 

характеризується брилистість посівного шару ґрунту, потім щільність будови і 

твердість посівного шару, надалі кількість агрономічно-цінних агрегатів. 

Найбільш вираженою неоднорідність була у посівному шарі, що 

підтверджується багатьма індикаторами. Це означає, що диференціація 

агроприйомів є особливо важливим у період передпосівної підготовки ґрунту. 

Саме в цей час урахування неоднорідності може супроводжуватися відчутним 

економічним ефектом.  

Разом з тим аналіз просторової неоднорідності властивостей ґрунтів в 

орному і підорному шарах також доводить необхідність диференціації способів і 

глибини основного механічного обробітку. Незважаючи на помірну 

варіабельність деяких фізичних показників (як це особливо проявилося в 

степовому об'єкті), їх просторові особливості і рівень переущільнення такі, що 

вимагають обов'язкової диференціації обробітку. У тому числі і поглиблення, 

навіть, там, де воно ніколи раніше не застосовувалося. Вперше встановлені нами 

показники міцності плужної підошви і несуцільний характер її прояву 

дозволяють припустити перспективність періодичного точного глибокого обробітку 

в цих випадках. 



 

 

 

а 

 

б 

 

в 

 

Рівноважна щільність посівного шару перед посівом, г/см
3
 

(об’єкт «Романів») 

Цифрами 1,2, 3 на графіку позначено: 

1 – частина поля, яка не потребує попереднього 

передпосівного обробітку; 

2 – частина поля, яка потребує хоча б одноразової 

передпосівної культивації; 

3 – частина поля, яка потребує ретельної  не менш ніж 2-

кратної передпосівної культивації. 

Рис. 7.8 Послідовність трансформації 2-D-діаграм: 

а – діаграма, яку побудовано за вихідними даними з застосуванням блок-крінінга;  

б – після об’єднання контурів відповідно з нормативами;  

в – після вирівнювання контурів. 3
3
6
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Таблиця 7.6  

Середні коефіцієнти просторової варіабельності агрофізичних показників 

досліджених об’єктів за зонами 

Назва показника Полісся Лісостеп Степ 

Структурний склад 

посівного шару: 

брилистість 

агрономічно-цінні 

агрегати 

пил 

 

 

0,64 

0,13 

1,90 

 

 

0,62 

0,13 

0,46 

 

 

0,43 

0,12 

1,09 

Щільність будови 

у посівному шарі 

у плужній підошві 

 

0,18 

0,06 

 

0,06 

0,14 

 

0,10 

0,07 

Твердість: 

у посівному шарі 

у плужній підошві 

 

0,24 

0,18 

 

0,15 

0,12 

 

0,15 

0,05 
 

За результатами обробки даних досліджені поля розділені на три 

агротехнологічні групи відповідно до якісної характеристики їхніх фізичних 

властивостей. Для кожної з груп сформульовані рекомендації за різною 

інтенсивністю передпосівного або основного обробітку – без обробітку (там, де 

параметри близькі до вимог вирощуваної культури), з помірним обробітком 

зонального типу (там, де параметри близькі до модальних величин) і обробітком 

підвищеної інтенсивності (там, де параметри є незадовільними, і потрібно більш 

інтенсивне передпосівне розпушування). 

Виражена просторова неоднорідність фізичних властивостей ґрунтів у всіх 

досліджених полях, розташованих в Поліссі, Лісостепу і Степу, однозначно 

свідчить на користь перспективності розвитку в Україні точного обробітку 

ґрунтів. Найсильніше неоднорідність виражена в посівному шарі щодо глибистої 

фракції, що робить передпосівний обробіток вкрай важливим об'єктом для 

застосування точного обробітку. Також перспективним є точний основний 

обробіток, бо у всіх природних зонах поля розрізняються відносно щільності 

будови, причому частина полів, особливо в чорноземної зоні, що має параметри, 

наближені до вимог рослин, можуть не оброблятися взагалі. Саме в Лісостепу 

ефективність точного землеробства може бути найбільшою, хоча і в інших 

природних зонах точний обробіток є також перспективним. 
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7.2.2 Просторова неоднорідність індикаторів агрохімічного стану ґрунтів 

 

Індикаторами агрохімічного стану ґрунту виступають такі властивості, як 

вміст загального вуглецю, рухомих форм азоту, фосфору, калію, мікроелементів, 

рН та інші. Крім перерахованих показників, які можна віднести до обов'язкових, 

тому що вони використовуються практично на всіх ґрунтах і при вирощуванні 

будь-яких сільськогосподарських культур, застосовуються регіональні 

показники, які характеризують природні або антропогенно перетворені ґрунти, 

що мають певну специфіку (засолені, перезволожені, еродовані, деградовані й 

інші).  

Перед тим, як перейти до аналізування просторової неоднорідності 

вищеперерахованих показників орних ґрунтів України, вважаємо за потрібне 

детальніше розглянути існуючі способи агрохімічного обстеження земельних 

ділянок. Як відомо, результати агрохімічного обстеження земельних ділянок 

використовуються для планування внесення мінеральних і органічних добрив, а 

також проведення хімічної меліорації і інших заходів. Серед агрохімічних 

властивостей, що визначаються широко вживаними є загальний вміст органічної 

речовини, показник рН та вміст поживних речовин (Р2О5 та К2О). Періодичне 

визначення (один раз на 5 років) основних ґрунтово-агрохімічних показників 

згідно з існуючими нормативними документами проводить ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів України» та його обласні філії. Методика агрохімічного 

обстеження передбачає відбір зразків ґрунту за спеціальним маршрутом (за 

діагоналлю робочої ділянки) та створення об’єднаних проб (середніх зразків 

ґрунту) з частотою 1 точка на 5-10 га. 

Результати власних польових досліджень з метою оцінювання 

просторового розподілу агрохімічних параметрів у межах земельної ділянки та 

їх співставлення з результатами агрохімічного обстеження ґрунту, проведеного 

співробітниками Харківської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» на 

прикладі земельної ділянки об’єкту «Коротич» (див. підрозділ 2.1) викладено у 

нашій статті [260]. Встановлено, що агрохімічне обстеження, яке проводиться 
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обласними філіями ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» і вимагає 

об’єднаних проб та усереднення параметрів для земельної ділянки, не дає змоги 

простежити просторові зміни агрохімічних показників ґрунту в межах земельної 

ділянки. Детальне агрохімічне обстеження земельної ділянки дозволяє отримати 

точну інформацію про агрохімічні особливості окремих її частин. Останнє є 

підставою для відокремлення окремих зон «родючості» на дослідженій території 

та розробки рекомендації щодо певних землеробських заходів для підвищення 

ефективності внесених мінеральних добрив.  

Проведено комплекс польових та аналітичних робіт з дослідження 

неоднорідності агрохімічних показників орних ґрунтів України на прикладі тих 

самих об’єктів, про які йшла мова у підрозділі 7.1.1, що дало змогу розрахувати 

середні коефіцієнти просторової варіабельності агрохімічних індикаторів 

точного землеробства на досліджених земельних ділянках (табл. 7.7).  

Таблиця 7.7 

Середні коефіцієнти просторової варіабельності агрохімічних індикаторів  

на досліджених земельних ділянках за зонами 

Агрохімічні 

індикатори 
Полісся Лісостеп Степ 

Вміст гумусу 0,40 0,09 0,10 

Показник рН 0,07 0,11 0,03 

Сумарний мінеральний азот 0,36 0,44 0,59 

Рухомий фосфор 0,56 0,77 0,70 

Рухомий калій 0,50 0,72 0,23 

Урожай 0,29 0,19 0,18 

Середній коефіцієнт варіації для зони 0,42 0,49 0,30 

 

Встановлено, що найбільшою неоднорідністю характеризуються поліські 

та лісостепові земельні ділянки (середні коефіцієнти варіації відповідно 

складають 0,42 і 0,49), найменшою (0,30) – поле, яке розташоване у зоні Степу 

[233]. Спираючись тільки на ці оцінки, можна стверджувати про 

перспективність розвитку та впровадження точного землеробства у всіх 

природних зонах країни, так як величина коефіцієнту варіації суттєво перевищує 

критичну величину (0,25). 
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Разом з тим треба визнати, що це лише узагальнена та попередня оцінка, 

яка є придатною для рішення стратегічних питань, але не для вирішення питання 

про необхідність точного землеробства на конкретній земельній ділянці.  

Зіставлення параметрів неоднорідності окремих агрохімічних показників 

може вказати на відносну важливість планування точного внесення добрив або 

точної хімічної меліорації. У зв'язку з цим перевагу на досліджених полях слід 

віддати точному внесенню мінеральних добрив, особливо фосфорних. Точні 

способи хімічної меліорації і внесення органічних добрив мають підлегле 

значення, виключаючи Полісся. Однак, у разі низьких коефіцієнтів варіації 

безперспективність точного землеробства є лише уявною, бо на досліджених 

земельних ділянках є досить значні площі з параметрами індикаторів, близькими 

до оптимальних. Саме ці частини ділянок, які не потребують ні добрива, ні 

меліорації, і забезпечують еколого-економічні переваги точного землеробства. 

В ході досліджень використано систему розпізнавання, оцінювання та 

використання просторової неоднорідності в фундаментальному і прикладному 

напрямках. Розпізнавання (присутність неоднорідності, її діагностика) 

здійснюється, головним чином, на підставі автокореляційної функції, 

оцінювання − із залученням коефіцієнта варіації, варіограм, специфічних 

геостатистичних параметрів і спектральної щільності дисперсії, прикладні 

пропозиції виробляються з використанням багатовимірних діаграм, оцінки 

конфігурації і площ контурів з різними параметрами родючості . 

Резюмуючи аналіз варіабельності досліджених властивостей ґрунтів 

земельних ділянок, сформулюємо важливий прикладний висновок: чим вище 

варіабельність властивості, тим ретельніше необхідно її досліджувати і віднайти 

її просторові закономірності. Їх реалізація у вигляді обґрунтованих меж між 

ділянками з різним рівнем родючості (management units) обов'язково буде 

супроводжуватися економічно сприятливими результатами при впровадженні 

агротехнологій точного землеробства. 
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7.3 Обґрунтування переходу від зональних до просторово-

диференційованих систем землеробства 

 

Під системою землеробства (системою ведення землеробства) розуміють 

науково-обґрунтований комплекс взаємопов’язаних агротехнологічних, 

меліоративних, організаційних та природоохоронних заходів, спрямованих на 

раціональне використання земель господарства (регіону, зоні) та відтворення 

родючості ґрунтів. В свою чергу складовими частинами або ланцюгами системи 

землеробства є: організація земельної території, включаючи організацію 

сівозмін; система удобрення; система обробітку ґрунту; система захисту с.-г. 

культур від шкідників, хвороб та бур’янів; система насінництва; система 

кормовиробництва; система протиерозійних заходів; система меліоративних 

заходів; система машин для землеробства; система природоохоронних заходів; 

система організаційно-економічних заходів. Значимість кожної з ланок у різних 

умовах зазвичай є неоднаковою, в межах однієї ланки можуть застосовуватися 

найрізноманітніші культури, сорти, добрива, прийоми і способи, залежно від 

того, які конкретні завдання вирішуються, наскільки обґрунтованими й 

ефективними є умови їхнього застосування. Максимальна ефективність від 

освоєння будь-якої системи землеробства може бути досягнута, якщо всі її ланки 

освоюються високоякісно, своєчасно і взаємопов'язано. Безперервне зростання 

та досягнення науково-технічного прогресу у всіх галузях знань і практики, в 

тому числі і в сільському господарстві, визначають системи землеробства як 

динамічні. В історичному аспекті системи землеробства постійно 

удосконалюються, переходячи від примітивних до більш досконалих 

(інтенсивних), при цьому основними ознаками кожної системи є її зональна 

приналежність, рівень інтенсивності та спосіб відновлення родючості ґрунту. 

Таким чином, системи землеробства бути на рівні  сучасних досягнень науки і 

виробництва та ув'язані з усією системою господарювання [302].  

Основними методологічними принципами проектування сучасних систем 

землеробства повинні виступати принципи адаптивності, нормативності, 
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оптимізації, екологічності та агроекономічної ефективності. Адаптація системи 

до умов конкретного землекористування  передбачає урахування потреб у 

продукції рослинництва, агроекологічних параметрів земель, виробничо-

ресурсного потенціалу, рівня інтенсифікації, господарського укладу, соціальної 

інфраструктури [119]. Принцип нормативності означає перехід від інтуїтивного 

обґрунтування систем землеробства до методів кількісних оцінок, а саме, до 

нормованого впливу на агроландшафти з урахуванням їхньої стійкості. 

Розраховані нормативи витрат сонячної радіації, води та поживних елементів на 

формування одиниці урожаю, а також нормативи витрат удобрення на 

відтворення родючості ґрунтів. Нормоване планування – найважливіша умова 

рентабельності та економічної безпеки землеробства. 

Принцип оптимізації передбачає, що заходи кожного з ланцюгів системи 

землеробства повинні сприяти покращенню системи в цілому. Наприклад, за 

рахунок засвоєння науково-обґрунтованих сівозмін підвищується коефіцієнт 

використання поживних речовин з ґрунту та з удобрення, зменшуються витрати 

на захист рослин та покращується екологічна ситуація в цілому. 

Принцип екологічності забезпечує необхідність відтворення родючості 

ґрунту та підтримання екологічної рівноваги в агроландшафтах та на прилеглих 

територіях. В окремих випадках передбачається обмеження технологічних 

навантажень на агроландшафти (зниження інтенсивності обробітку ґрунту, 

зменшення об’ємів агрохімічних робіт, впровадження елементів біологізації 

землеробства тощо). 

Принцип агроекологічної ефективності передбачає обов’язковість 

окупності системи землеробства. На жаль, останніми роками його реалізація 

ускладняється у зв’язку з диспаритетом цін в країні на промислову та 

сільськогосподарську продукцію. 

Особливості систем землеробства в Україні. Різноманітність систем 

землеробства в Україні зумовлена, насамперед, зональними та природно-

економічними особливостями. Основними інтенсивними системами 

землеробства в країні є такі: 1) плодозмінна з проведенням меліоративних 
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заходів для окультурення ґрунтів (Полісся України); 2) зерно-просапна з 

проведенням заходів для захисту ґрунтів від водної ерозії (лісостепові райони 

України); 3) зерно-просапна з проведення заходів для захисту ґрунтів від водної 

та вітрової ерозії (південні степові посушливі райони України); 4) просапна – 

для вирощування переважно просапних культур (понад 50%), яку  

впроваджують у господарствах, які спеціалізуються на вирощуванні технічних, 

кормових та овочевих культур, при цьому вносять багато органічних і 

мінеральних добрив, впроваджують інтенсивний обробіток ґрунту, застосовують 

прийоми зрошення або осушення; 5) зерно-парова з проведенням заходів по 

захисту ґрунтів від вітрової ерозії (посушливі райони півдня України). 

Сучасні інтенсивні системи землеробства характеризуються високим 

технічним оснащенням виробництва, використанням більш ефективних способів 

обробітку ґрунту, внесенням органічних та мінеральних добрив з розрахунку на 

запланований урожай, впровадженням заходів з розширеного відтворення 

родючості ґрунту, інтенсивними ґрунтозахисними технологіями вирощування 

сільськогосподарських культур, меліоративними, а також прогресивними 

організаційно-господарськими заходами.  

Особливості природно-кліматичних зон України, різноманітність за 

гранулометричним та мінералогічним складом ґрунтоутворюючих порід, 

складний мезо-і мікрорельєф, особливість умов зволоження, рослинного та 

ґрунтового покриву  детально описані у виданнях: зони Полісся [228], зони 

Лісостепу [227] та зони Степу [229]. У цих виданнях також окреслено 

особливості зональних систем землеробства. Питанням удосконалення систем 

землеробства на неполивних і зрошуваних землях Степової зони України 

присвячено роботи Р.А. Вожегової та ін. [44].   

Однак, не дивлячись на існування традиційних систем землеробства у 

кожній з природно-кліматичних зон України, сьогодні у світі зароджується 

новий напрямок у землеробстві. Фактично це нова стратегія менеджменту, 

заснована на застосуванні принципово нових засобів контролю стану ґрунтів 

перед обробітком, інформації про вимоги польових культур до параметрів 
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кореневмісного шару й використанні «розумних» технічних засобів для 

обробітку ґрунтів (intelligence machines), здатних сприймати директиви в 

картографічній формі й виконувати дії на полі відповідно до них. У зв'язку із 

цим одержали розвиток роботи, спрямовані на встановлення оптимальних 

параметрів і моделей ґрунтів для конкретних культур, розробку наземних і 

дистанційних засобів контролю властивостей ґрунтів режимі on-line, безпілотні 

роботизовані механізми.  

На думку Л.В. Аніскевича й ін. [8], зароджується так зване інформаційне 

землеробство – система одержання безперервної в просторі й у часі інформації 

про стан екосистеми для моделювання й використання законів оптимального 

керування біоресурсами з метою виробництва біологічно повноцінної й 

екологічно чистої фітопродукції на основі природоохоронних, соціальних і 

економічних вимог.  

Дослідження ґрунтів у режимі он-лайн порівняно зі звичайною 

технологією, що передбачає відбір численних зразків, транспортування їх у 

лабораторію й проведення камеральних аналітичних робіт, має безперечну 

перевагу. Нові підходи, безсумнівно, додають у розумінні сутності процесів 

родючості і їхньої динаміки. Головне ж - за допомогою даних, отриманих 

безпосередньо у полі, агротехнічні операції й взагалі процес обробітку ґрунтів 

стає більш точним, обґрунтованим і економічним. 

За кордоном стає популярним використання методу електромагнітної 

індукції для оцінки стану ґрунтової родючості [375]. Ці англійські дослідники 

встановили досить високий рівень кореляції між агрономічно важливими 

властивостями ґрунтів і електропровідністю. Остання зростала разом зі 

зростанням у ґрунті вмісту доступної вологи, концентрацією ґрунтового 

розчину, ємністю катіонного обміну, дрібнодисперсними компонентами. 

Наявність таких зв'язків здається, цілком виправданою, тому що перераховані 

властивості дійсно пов'язані з рівнем родючості ґрунтів.  

Важливо відмітити, що в дослідженнях, виконаних у Національному 

університеті біоресурсів і природокористування, цей метод був успішно 
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випробуваний у дослідженні неоднорідності ґрунтів у межах земельної ділянки з 

метою диференціації внесення добрив у технологіях точного землеробства 

Л.В. Аніскевич [9]. Для контролю фізичного стану ґрунтів розроблений 

пенетрометр з автоматичною реєстрацією показника під час виконання 

ґрунтообробної операції [373]. Для цього пенетрометр був закріплений на стійці 

глибокорозпушувача й був здатний вимірювати твердість на різних глибинах, у 

тому числі у підорному шарі, на глибині плужної підошви. 

У Бельгії розроблений мобільний комплекс, що дозволяє визначити 

безпосередньо в польових умовах загальний вміст органічного вуглецю й 

доступного фосфору, вологість і рН за допомогою навісного спектрофотометра 

[376]. Після виконання технологічної операції на поле виявилося можливим 

одержати карту вмісту в ґрунті вимірюваного компонента. Порівняння карт, 

отриманих за допомогою мобільного комплексу й звичайним шляхом, дало 

цілком порівнянні контури. 

Подібні підходи, засновані на аналізі ультрафіолетових, видимих і 

інфрачервоного каналів спектра ґрунтів, розрізняють їхні характеристики, 

важливі для точного обробітку, внесення добрив або засобів захисту рослин. Це, 

так звані, інтелектуальні системи типу «електронного ока», здатні 

диференціювати ґрунти за кольором, структурою, вмістом органічної речовини й 

навіть поживних елементів і, отже, за родючістю. Якщо такі системи будуть 

освоєні виробництвом, точне землеробство, і зокрема, точний обробіток, 

одержить потужний поштовх для прискореного розвитку.  

Останнім часом розширюються можливості оцінки стану родючості ґрунту 

дистанційними засобами й, зокрема, за допомогою методу NDVI (Normаlized 

Difference Vegetation Index – нормалізований індекс розходжень у спектральній 

характеристиці рослинності). NDVI – загальноприйнятий індикатор «зеленості» 

у відбитому від поверхні ґрунту сонячному випромінюванні. У деяких роботах 

він називається хлорофільним індексом і показує вміст хлорофілу в листях, що, 

як відомо, прямо пов'язане зі вмістом доступних форм азоту в ґрунті. Дж. 

Хавранкова [360] з успіхом використовувала цей метод для встановлення доз 

азотних добрив у підживленні озимої пшениці.  
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Використовуючи метод NDVI, у Росії (м. Санкт-Петербург, Агрофізичний 

науково-дослідний інститут), розробили польовий оптичний тестер, здатний 

давати оцінку пригнобленого або благополучного стану агроекосистеми (ґрунту 

й рослинності). За величиною індексу можна коректувати дози добрив або 

діагностувати фізичний стан ґрунту на полі або його частині) [316].  

Досить інтенсивно розвиваються програмні й технічні засоби для 

контролю неоднорідності ґрунтів поля й урожаю в рамках точного землеробства. 

Більшість закордонних фірм пропонують різноманітні системи для 

картографування строкатості поля, його рельєфу й стану рослин у процесі їхньої 

вегетації й врожаю. Від першого досвіду обліку врожаю під час роботи 

комбайна Massey Ferguson у 1984 р. технічні можливості значно розширилися. З 

появою глобального позиціонування розв'язна здатність і точність діагностики 

властивостей ґрунтів і врожаю істотно зросли, а системи стали 

багатофункціональними. Наприклад, популярна система FieldStar ефективно 

виявляє безпроблемну частину поля, що дозволяє її не обробляти й не вносити 

добрива й гербіциди, досягаючи істотної економії ресурсів і захищаючи 

навколишнє середовище. Точно також ця система виявляє частину поля з 

незадовільними властивостями, де невигідний її обробіток і її (цю частину поля) 

необхідно ренатуралізувати. 

Нарешті, недалекі ті часи, коли з'являться технічні можливості регулювати 

фізичні параметри в окремих частинах орного (посівного) шару. Перші спроби 

такого регулювання вже започатковано. Наприклад, у рамках нульового 

обробітку в Бразилії використовується знаряддя для розущільнення 

піднасіннєвого шару без порушення надґрунтового рослинного покриву [163]. 

А.М. Малієнко [150] з тією же метою використовує робочий орган 

плоскорізального типу по сходам ярої культури.  

Якщо донедавна ознакою високої культури землеробства була якісна 

оранка й очищене від бур'янів поле, то тепер часте використання глибокої 

оранки, витратного й не дуже ефективного прийому з окультурення ґрунтів, 

інших численних проходів переважно важкої техніки по полю не може 
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вважатися ознакою високої культури землеробства. Саме навпаки, 

грунтозбережувальні технології, мінімізація механічного й хімічного впливу на 

ґрунт у більшій мері відповідають високій культурі, тому що тут проявляється 

турбота про ґрунт, а не бездумне руйнування її основи - агрономічно корисної 

структури.  

Останніми роками в землеробстві формується дієва альтернатива 

деградаційним процесам, поступово утверджуються принципово нові підходи до 

агротехнологій. Основний їхній напрямок – мінімізація механічного й хімічного 

впливу на ґрунт аж до повної відмови від проведення більшості прийомів, якщо 

властивості ґрунтів наближені до вимог вирощуваних рослин. Кількість 

проходів техніки істотно зменшується: уже давно щорічно не здійснюється 

оранка, глибоке приорювання гною з таким же результатом заміняється 

рослинними залишками, мінеральні добрива й засоби захисту вносяться у ґрунт 

одночасно із сівбою, є можливість повністю відмовитися від міжрядних 

розпушувань, і, навіть, бур'яни можна ефективно видалити з поля без обробітку, 

якщо підтримувати постійний рослинний покрив на поверхні ґрунту, як це 

передбачено нульовою технологією.  

 

7.4 Розробка точних агротехнологій  

 

Неоднорідність ґрунтів – важлива виробнича проблема, яка зумовлює 

неоднаковість у просторі поля властивостей ґрунтів, рівнів забезпеченості 

рослин елементами живлення, режимів вологи і тепла. Через неоднорідність 

родючість ґрунту окремих частин поля є неоднаковою. Внаслідок різного 

зволоження підвищених і понижених ділянок практично неможливо здійснити 

якісний передпосівний обробіток на усьому просторі поля, висіяти насіння на 

однакову глибину. Через це маємо недружні сходи і розходження у 

фенологічному стані рослин, які зберігаються аж до збирання врожаю, що й 

відбивається на коефіцієнті варіації показника. У цьому ми могли переконатися, 

аналізуючи результати відповідних вимірювань на наших дослідних об’єктах. 
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Численні літературні дані про строкатість урожаю на полі підтверджують наші 

спостереження [7, 9, 93, 282, 283, 290, 325, 350, 360, 375]. Неоднорідність врожаю 

прослідковується практично у всіх природних зонах, на всіх типах ґрунтів, у 

тому числі на бідних дерново-підзолистих ґрунтах і багатих чорноземах [175]. 

Метою наших досліджень було на основі даних про просторову 

неоднорідність індикаторних властивостей ґрунтів і обліку площ з різними 

параметрами родючості обґрунтувати застосування на досліджених полях різних 

сценаріїв точних агротехнологій і розробити відповідні нормативи. 

Спочатку розглянемо діапазон коливань врожаїв зерна озимої пшениці на 

досліджених об'єктах: Романів» – від 20,1  до 54,3 ц/га; «Колки» - від 1,4 до 

20,2 ц/га; «Ведильці» – від 9,0 до 32,2 ц/га; «Коротич» – від 10,7  до 29,8 ц/га; 

«Комунар» – від 19,4 до 43,3 ц/га; «Донецьк» – від 31,6 до 60,3 ц/га. Значний 

розмах коливань зберігався і в післядії, на тих полях, де такі спостереження 

проводили (об’єкти «Романів», «Коротич», «Комунар»). Середній коефіцієнт 

варіації за урожайними даними у Полісській зоні становить 0,29; у Лісостеповій 

та Степовій зонах – відповідно 0,19 і 0,18. Нагадаємо, що середні коефіцієнти 

просторової варіабельності досліджених об’єктів за агрофізичними показниками 

наведено у табл. 7.6, за агрохімічними показниками – у табл. 7.7.  

Важливо відмітити, що геостатистичні оцінки різняться між собою тільки 

тим, що достовірність функції простежується на різних відстанях, а піки - в 

області різних хвильових частот. Полудісперсія в більшості випадків 

апроксимується сферичної моделлю, на якій ясно позначаються поріг дисперсії і 

радіус кореляції. Нагет-ефект з'являється лише іноді. Це означає, що просторова 

варіабельність переважно присутня на середніх і великих відстанях і, майже, 

відсутня на малих відстанях. Просторова неоднорідність властивостей 

візуалізується на 2-D- і 3-D-діаграмах, причому вона майже завжди виражена 

незалежно від величини коефіцієнта варіації показника. Прикладом великої 

варіабельності може слугувати неоднорідність вмісту рухомого фосфору 

(рис. 7.9), помірної варіабельності – неоднорідність показника рН (рис. 7.10).  



 

 

 

 

Розмах коливань, мг/кг ґрунту 104 

Полусума крайніх значень, мг/кг ґрунту 572 
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Р2О5, мг/кг 

ґрунту 

Площа 

% га 

<150 47,81 50,20 

150-300 44,00 46,20 

300-450 7,14 7,50 

450-600 0,69 0,73 

600-750 0,17 0,18 

750-900 0,12 0,12 

>900 0,07 0,07 

 

   

Рис. 7.9 Статистичні і геостатистичні оцінки просторової неоднорідності вмісту рухомого фосфору в орному шарі 

дерново-підзолистого ґрунту, мг/кг ґрунту (об’єкт «Ведильці») 
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Максимальні значення, мг/кг 7,40 
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Стандартне відхилення 0,589 
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pН (0-20 см) 
Площа 

% га 

<4,5 8,70 9,13 

4,5-5,0 30,42 31,94 

5,0-0,5 24,23 25,45 

5,5-5,0 24,22 25,43 

6,0-0,5 11,74 12,33 

6,5-5,0 0,67 0,70 

>7,0 0,02 0,02 
  

   

Рис. 7.10  Статистичні і геостатистичні оцінки просторової неоднорідності показника рН в орному шарі дерново-

підзолистого ґрунту (об’єкт «Ведильці») 3
5
0
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В ході досліджень встановлено, що контрастність параметрів окремих 

ділянок-контурів була настільки високою, що перспективи диференціації 

агроприйомів були абсолютно виправданими. Наприклад, при розмаху коливань 

щільності будови в посівному шарі поля від 1,28 до 1,53 г/см3 і рН від 4,0 до 7,3, 

як це зазначалося на об'єкті «Ведильці», і при достатньому розмірі контурів з 

крайніми значеннями показників, необхідність диференціації агротехнологічних 

прийомів була очевидною. Однак, коефіцієнти просторової варіації для першого 

показника складали лише 5 %, для другого – 11 %. Вважаємо, що вся справа у 

кількості точок випробування, масштабі зйомки, тобто, густоті сітки. У нас не 

було можливості спеціально досліджувати залежність просторової структури 

неоднорідності від густоти сітки точок випробування. Але, здаються, 

справедливими можуть бути наступні припущення: 

- зі зменшенням коефіцієнта варіації просторова неоднорідність не зникає, 

а швидше за все, локалізується, число контурів при порівнянні кількості класів у 

легенді знижується, а горизонтальний профіль ґрунту спрощується; 

- чим вище варіабельність будь-якої дослідженої властивості (показника), 

тим імовірніше поява неоднорідності на всьому просторі поля (не тільки на 

великих, але й на малих відстанях, що фіксуються нагет-ефектом), тим вище 

ймовірність появи асиметричності і ексцесу, тим складніше просторова 

структура властивості і горизонтальний профіль ґрунту. З цієї причини не менш 

важливими є інші параметри неоднорідності поля – розмах коливань параметрів 

властивості, співвідношення, розмір і конфігурація площ зі сприятливими, 

середніми і несприятливими властивостями. Все вищеперераховане визначає 

практичну можливість організації агротехнологічних робочих ділянок 

(management units) з параметрами, що забезпечують економічно вигідне 

господарювання. 

На підставі інформації щодо просторової неоднорідності розроблено 

техніко-економічне обґрунтування для виконання агротехнологічних операцій з 

точного землеробства. Основною є інформація про розміри площ з різним 

рівнем родючості щодо кожного індикаторного показника. Їх виділення 
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здійснюється на підставі обробки 2-D-діаграм за допомогою нормативів, які 

розробляються для кожного індикатора.  

Контури майбутніх агротехнологічних ділянок отримують після 

об'єднання контурів на крігінг-карті, яка і надходить як план-завдання 

механізаторові при наявності відповідної спеціалізованої техніки. Якщо такої 

немає, то діаграми піддаються подальшій обробці. На цьому завершальному 

етапі підготовки директиви контури на 2-D-діаграмі випрямляються в 

максимально виправдану форму (рис. 7.11). 

Надалі розглянемо приклади парцеляції досліджених полів для внесення 

мінеральних добрив відповідно до встановленої просторової неоднорідності 

вмісту в ґрунтах елементів живлення і нормативами його оцінки (див. рис. 7.11). 

Контури робочих ділянок є вирівняними. Одночасно з цим залишається 

висловити надію, що створені сьогодні інженерами-механіками зразки 

удобрювачів, здатних сприймати і реалізувати директиви щодо 

диференційованого внесення добрив відповідно до строкатістю вмісту елементів 

живлення в ґрунті, незабаром з'являться на полях. 

Агрохіміки також можуть наблизити цей час, якщо традиційне агрохімічне 

обстеження, яке проводиться шляхом відбору змішаних зразків в процесі 

маршрутної зйомки, замінять відбором індивідуальних зразків за регулярною 

сіткою. Надалі шляхом геостатистичної обробки цієї інформації і на підставі, 

головним чином, 2-D - діаграм і площ контурів можна отримати інформацію для 

розробки техніко-економічного обґрунтування впровадження просторово-

диференційованого внесення добрив. Теоретичні та методичні основи 

виокремлення однорідних технологічних зон для диференційованого 

застосування засобів хімізації розроблено В.П. Якушевим та ін. [324].  

В ході досліджень проведено подрібнення полів для проведення точної 

хімічної меліорації кислих ґрунтів (рис. 7.12). Насамперед, ми припускалися 

думки, що якщо рН ґрунтів знаходиться в інтервалі слабо кислої/нейтральної 

реакції, що є сприятливим для всіх культур, вирощуваних в Лісостепу і майже 

всіх культур Полісся, то проводити вапнування взагалі не слід.  
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Рис. 7.11 Подрібнення полів на частини для диференційованого (точного) внесення добрив: 

I – частина поля, яка не потребує внесення добрив;  

II – частина поля, де добрива вносяться з розрахунку виносу із запланованим врожаєм.  
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Рис. 7.12  Подрібнення полів на частини для диференційованого вапнування: 

I – частина поля, яка не потребує вапнування;  

II – частина поля, де вапно треба вносити у помірних дозах;  

III – частина поля, де вапно необхідно вносити у підвищених дозах. 3
5
4
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Таких площ в досліджених полях виявилося від 30 до 80 %, що є досить 

важливим фактом, бо, зазвичай, вапнування кислих ґрунтів в цих природних 

зонах здійснюється на всій площі полів без будь-яких винятків. У наявності 

відчутна економія вапняних матеріалів. При підвищенні кислотності норма і 

періодичність меліорації зростають. 

Взагалі, спираючись на отримані нами дані просторової неоднорідності 

реакції ґрунтового розчину, вапнувати повністю необхідно тільки одне поле на 

об'єкті «Колки». Не менш важливо підкреслити, що горизонтальний профіль цієї 

властивості ґрунту, відбитий на 2-D-діаграмах, досить простий, що дозволяє 

розділити поле на цілком виправдані прямокутні контури, меліорувати які 

цілком можливо, навіть, за допомогою існуючої техніки.  

Результати подрібнення досліджених полів виявилися досить строкатими. 

Слід звернути увагу на ті частини полів, які не вимагають внесення добрив. У 

кожному з полів таких площ виявилося чимало, але це бачиться нам 

несподіваним фактом, враховуючи ту обставину, що останніми роками поля 

отримували недостатню кількість добрив. Проте, на об'єктах «Ведильці» і, 

особливо, «Комунар», наявні в ґрунтах запаси доступного фосфору знаходяться 

на рівні оптимальних значень, що зумовлює можливість відмовитися від їх 

додаткового внесення. 

Аналогічна сприятлива ситуація із забезпеченістю калієм на об'єктах 

«Коротич» і «Комунар». Що ж стосується даних вмісту в ґрунті доступних форм 

азоту на поліських об'єктах «Романів» і «Колки», де також констатується 

високий рівень забезпеченості цим елементом, то ми не виключаємо їх 

випадковість. Адже отримані ці дані після значної експозиції при сприятливих 

режимах вологості і температури (в середині літа) і можуть зовсім не 

відповідати змісту доступного азоту в ґрунті перед посівом культури. Ця 

обставина ще раз підкреслює необхідність контролю стану поживного режиму 

ґрунтів в режимі «on-line» безпосередньо перед проведенням підживлення або 

синхронно розвитку рослини. 
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Встановлено, що всі досліджені об’єкти та всі вимірювані індикаторні 

властивості показали помірну та високу неоднорідність. Зрозуміло, внаслідок 

цього технологія вирощування рослин стає складнішою, а її ефективність − 

нижчою. Але це за класичного землеробства. Методологія просторово-

диференційованого (точного) землеробства пропонує декілька варіантів 

подолання неоднорідності і поліпшення господарських результатів, а саме:  

1. Подрібнення поля на окремі ділянки. Фактично мова йде про 

виправлення помилок, допущених землевпорядниками під час нарізки полів, 

коли несумісні за властивостями ґрунти попали в одне поле сівозміни; 

2. Адаптація технологій до особливостей поля, врахування варіабельності 

його виробничих характеристик у технологіях вирощування культур. Цей 

варіант власне і є точним землеробством; 

3. Усунення неоднорідностей поля шляхом інтенсифікації технологій на 

ділянках з пониженою родючістю з метою поступового її вирівнювання, що стає 

реальним за умови достатнього забезпечення ресурсами і багаторічного 

застосування. 

Розглянемо яким чином це реалізуються на прикладі досліджених об’єктів. 

Об’єкт «Колки». Реалізуються 1-й і 2-й варіант впровадження точного 

землеробства. Поле характеризується різним рівнем підґрунтових вод, на частині 

поля вони практично виходять на поверхню, що робить неможливим її 

використання у ріллі. Цю частину поля фактично залишено під заростання 

природною рослинністю. Найбільший діапазон коливань в урожаях є наслідком 

неефективної роботи осушувальної системи. Перезволоження, як чинник 

зниження врожаю, позначається приблизно на третині площі поля, але особливо 

сильно на площі 0,10-0,15 га. Решта поля (11 га), хоча й характеризується 

підвищеною гідроморфністю у кореневмісному шарі, все ж таки придатна для 

використання у ріллі. Поле має вкрай низьку забезпеченість основними 

елементами живлення. 

Один з варіантів точного землеробства (підтримувальне внесення добрив 

тільки з розрахунку на винос урожаєм) тут можливий лише стосовно 
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мінеральних добрив: азотних на площі не більше ніж на 0,7 га, фосфорних – не 

більше 0,25 га, калійних – 0,38 га. Далі відзначимо роль надзвичайно високої 

кислотності (рН менше 4,0) на площі 0,78 га. Не вносити вапно можна лише на 

площі 0,24 га. На решті поля треба застосувати комплекс агромеліоративних 

заходів. Строкатість врожаю підсилює також висока рівноважна щільність 

будови в орному шарі (вище 1,55 г/см3 на площі 1,5 га) і у плужній підошві 

(вище 1,60 г/см3 на площі 0,4 га). Відмовитися від основного і навіть 

передпосівного обробітку можна на площі майже 2 га. Таким чином, для об’єкту 

«Колки» треба реконструювати осушувальну систему, систематично і 

підвищеними нормами вносити добрива і вапнувати ґрунт, здійснювати точний 

передпосівний і основний обробіток ґрунту. Перелічені заходи треба 

здійснювати постійно в тих частках поля, які їх потребують, тобто там, де 

відповідні параметри найбільш несприятливі. 

Об’єкт «Романів». Реалізується варіант 2. Поле характеризується низькою 

забезпеченістю органічною речовиною (майже на 50 % площі вміст гумусу у 

ґрунті менше 2 %), азотом (майже 100 % площі), фосфором (37 %) і калієм 

(82 %), помірною (17 %) та підвищеною (1 %) кислотністю. У той самий час 

майже 70 % площі має рівноважну щільність будови ґрунту у посівному шарі 

менше 1,3 г/см3, не більше 30 % поля переущільнено на глибині плужної підошві 

(>1,4 г/см3). Спираючись на перелічені характеристики поля, можна 

рекомендувати застосовувати точні агротехнології до внесення органічних, 

фосфорних і калійних добрив, обробітку ґрунту (треба диференціювати 

традиційний, мінімальний і нульовий обробіток замість зональних 

передпосівного і основного обробітку). Особливо важлива диференціація у 

просторі надглибокого (можливо чизельного) обробітку для усунення 

надлишкової щільності у плужній підошві. Для подолання кислотності також 

доцільно вапнування за технологією точного землеробства, тобто, тільки там, де 

в ньому є потреба. 

Об’єкт «Ведильці». Реалізуються варіант 1 і 2, частково 3. Із 105 га 

дослідженого поля розорюється приблизно 2/3, решту поля залужено. Такий 
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поділ існує вже декілька років і його бажано закріпити у новому землеустрої. У 

розорюваній частині поля слід звернути увагу на надзвичайно низький вміст 

азоту (практично протягом усієї вегетації) і гумусу (на 80 % площі поля ґрунт 

містить менше 1,5 % гумусу), підвищений – фосфору (на більше ніж 50 % поля 

ґрунт утримує біля 150 мг/кг ґрунту P2O5) і помірний – калію (біля 100 мг/кг 

ґрунту K2O на 40 % площі), майже на 33 % площі ґрунт кислий з рН 4,5-5,0 и на 

11 % – з рН <4,5. Водночас ґрунти поля мають підвищені параметри щільності 

будови у посівному шарі (вище 1,40 г/см3 на 34 % поля) і твердості вище 

40 кгс/см2 у плужній підошві майже на 57 % площі. Перелічене означає, що 

досліджене поле вкрай потребує застосування точних агротехнологій. Це в 

першу чергу стосується внесення фосфорних і калійних добрив, вапнування 

(саме цьому заходу слід приділити найбільшої уваги згідно зі сценарієм 3), 

вибіркового розпушування плужної підошви і передпосівного обробітку. 

Об’єкт «Коротич». Реалізуються усі три варіанти. Поле площею біля 

35 га характеризується несприятливими агрофізичними властивостями ґрунту – 

підвищеною брилистістю у передпосівний період (уся площа поля) і під час 

основного обробітку (29 % площі мають брил вище припустимого рівня – 20 %). 

Рівноважна щільність будови у посівному шарі майже на 45 % площі поля 

перевищує 1,30 г/см3 і тому ця частка поля потребує ретельного передпосівного 

обробітку. Також несприятливою є твердість у плужній підошві (біля 40 кгс/см2 

майже на всій площі поля). На 45 % площі поля ґрунт має рН 5,0-5,5, а на 28 % – 

рН менше 5,0, що, відповідно, потребує підтримувального вапнування і 

вапнування повною нормою. Забезпеченість поживними елементами різна – 

азотом низька і, навіть, 15 % поля – висока, калієм – висока і помірна. Виходячи 

з цих даних, є сприятливі передумови для впровадження на полі точного 

землеробства. 

Об’єкт «Комунар». Реалізується варіант 2. Поле площею 35 га 

характеризується сприятливими ґрунтово-агрохімічними властивостями. Це 

пояснюється тим, що на 90 % поля ґрунт вміщує біля 5 % гумусу; тут не треба 

проводити хімічну меліорацію, набагато вища забезпеченість рослин поживними 
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речовинами, за винятком азоту. Саме у цьому полі найбільш значні можливості 

для мінімізації і, навіть, повної відмови від внесення мінеральних добрив, крім 

азоту, від обробітку (бо вміст агрономічно корисної фракції структури і 

щільність будови близькі до оптимальних величин). Нема потреби в 

розпушуванні плужної підошви. Треба тільки провести мало інтенсивне 

передпосівне розпушення для зменшення брилистості. Отже, це поле не 

потребує великих витрат на виконання агротехнологічних операцій, тому 

вивільнені ресурси доцільно спрямувати на інші поля. Цей випадок доводить 

доцільність планування точного землеробства на всій площі, а не тільки в 

окремому полі. 

Об’єкт «Донецьк». Реалізується варіант 2. Поле площею 50 га 

характеризується сприятливими і помірними показниками ґрунтово-

агрохімічних властивостей. Щільність будови у посівному й орному шарах не 

перевищує критичної величини (1,3 г/см3), помірно ущільнено плужну підошву 

(лише приблизно на 25 % площі, імовірно, доцільне глибоке чизелювання для її 

усунення), близький до оптимуму вміст агрономічно корисної фракції 

структури. У структурному складі ґрунту посівного шару дефляційно 

небезпечної фракції (розміром менше 1 мм) 18 %, а брилистої – більше 60 %. 

Тобто, поле потребує надзвичайно обережного обробітку, який би виключав 

розпилення, і помірного подрібнення брил, також без утворення дефляційно 

небезпечної структури. Ґрунт поля містить більше 4 % гумусу (на 90 % площі). 

Разом з тим, для поля характерна надзвичайно низька забезпеченість азотом, 

помірна фосфором і калієм, що також обумовлює доцільність 

диференційованого застосування мінеральних добрив.  

Узагальнення матеріалів про просторову неоднорідність показників 

досліджених полів дозволило нам опрацювати вихідні дані для технологічного 

обґрунтування точного землеробства. Результати демонструються у табл. 7.11.  

Аналізуючи цю таблицю, не можна не звернути уваги на значну 

строкатість у співвідношенні площ 1-ої, 2-ої и 3-ої агротехнологічних груп у 

ґрунтах різних природних зон і різного генезису. Як і слід було очікувати, 

природна родючість ґрунтів Полісся, Лісостепу і Степу суттєво розрізняється. 
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Таблиця 7.11 

Вихідні дані для техніко-економічного обґрунтування деяких 

агротехнологій точного землеробства 

Об’єкт 

Індикатор 

просторової 

неоднорідності 

поля 

Агротехнологічна 

операція 

Загальна 

площа 

поля, га 

Площа поля з різним 

рівнем родючості, га 

1 2 3 

Романів P2O5 

K2O 

рН 

Вміст глиб у 

посівному шарі 

Основне внесення 

Те ж 

Вапнування 

Передпосівний 

обробіток 

63 13 

23 

50 

24 

 

50 

40 

8 

12 

0 

0 

5 

27 

Колки P2O5 

K2O 

рН 

Вміст глиб у 

посівному шарі 

Основне внесення 

Те ж  

Вапнування 

Передпосівний 

обробіток 

11 0 

0 

0 

2,8 

2,4 

4,6 

0 

4,4 

8,6 

6,4 

11 

3,8 

Ведильці P2O5 

K2O 

рН 

Вміст глиб у 

посівному шарі 

Основне внесення 

Те ж 

Вапнування 

Передпосівний 

обробіток 

105 74 

 

25 

36 

10 

27 

 

77 

29 

55 

4 

 

3 

40 

40 

Коротич P2O5 

K2O 

рН 

Вміст глиб у 

посівному шарі 

Основне внесення 

Те ж 

Вапнування 

Передпосівний 

обробіток 

31 9 

28 

14 

15 

22 

3 

11 

11 

0 

0 

6 

5 

Комунар P2O5 

K2O 

рН 

Вміст глиб у 

посівному шарі 

Основне внесення 

Те ж 

Вапнування 

Передпосівний 

обробіток 

30 30 

30 

12 

15 

0 

0 

18 

12 

0 

0 

0 

3 

Донецьк P2O5 

K2O 

рН 

Вміст глиб у 

посівному шарі 

Основне внесення 

Те ж 

Вапнування 

Передпосівний 

обробіток 

50 5 

8 

38 

45 

42 

12 

0 

0 

0 

 

Примітка. 1 – площа з оптимальними властивостями ґрунтів, на якій можна 

відмовитися від виконання будь-яких агротехнологічних прийомів; 2 – площа зі звичайною 

зональною агротехнологією; 3 – площа для впровадження покращеної агротехнології. 
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Досить несподіваним було виявлення значних площ із сприятливими 

властивостями на поліських об’єктах «Романів» і «Ведильці». Це істотний 

резерв мінімізації (аж до повної відмови) передпосівних і багатьох інших 

операцій з обробітку ґрунту, а також скорочення доз добрив. Треба підкреслити, 

що це поки ще нереалізований резерв, бо добре відомо, наскільки мало 

популярні у Поліссі мінімальні і, тим більше, нульові і подібні їм технології. І це 

свідчить на користь широкого застосування точних технологій у цій зоні. У 

полях з чорноземними ґрунтами майже немає ділянок, які б відносилися до 3-ої 

технологічної групи, тобто, ділянок, які потребують поліпшеної (більш 

насиченої агрозаходами) технології вирощування культур. Однак досить 

великими є площі ґрунтів у полях, які віднесено до 1-ої і 2-ої агротехнологічних 

груп. Тобто, знову ж таки можна констатувати наявність сприятливих передумов 

для розвитку точного землеробства і в Лісостепу, і в Степу. Однак, зміст і 

спрямованість агротехнологій, як видно із співвідношення площ на досліджених 

об’єктах, є  різною.  

Залежно від забезпеченості підприємства ресурсами техніко-економічне 

обґрунтування може розроблятися в декількох варіантах. Якщо підприємство 

обмежене в ресурсах, то воно може не виконувати ніяких передпосівних 

операцій на контурах 1-ої агротехнологічної групи, а приступати безпосередньо 

до сівби сільськогосподарської культури. 

Сприятливий рівень параметрів на цій ділянці поля цілком дозволяє 

поступити саме так. Вивільнені ресурси (добрива, меліоранти, паливно-

мастильні матеріали та ін.) можна або заощадити для інших цілей, або частково 

направити на ділянки 3-ої агротехнологічної групи (цього ж поля, де родючість 

потрібно підвищувати. На ділянках 2-ої агротехнологічної групи потрібно 

виконувати операції відповідно до зональних рекомендацій. 

Для того щоб скористатися концепцією точного землеробства і отримати 

економічну вигоду з диференціації агротехнологій у просторі поля, необхідно 

мати відповідні нормативи.  
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На завершення наведемо запропоновані нами нормативи індикаторних 

властивостей ґрунту, на підставі яких простір поля поділяють на 

агротехнологічні групи. Нормативи вмісту поживних макроелементів 

опрацьовано на основі розробок [89, 216, 240], реакції ґрунтового розчину і, 

відповідно, хімічної меліорації – відповідають виробничий практиці, яка 

склалася на кислих ґрунтах, нормативи для внесення органічних добрив і 

механічного обробітку запропоновано нами (табл. 7.12-7.15). 

Враховуючи різноманітність вихідної інформації для освоєння точних 

технологій, доцільно для кожного елементу технології опрацювати технологічну 

карту впровадження, де було б визначено необхідні параметри агрозаходу 

(площа, норма, техніка, терміни і ін.) для кожного контуру поля. Для техніко-

економічного обґрунтування потрібні дані про площі виконання тієї або іншої 

агротехнологічної операції і точну її локалізацію на полі з окресленими межами.  

Таблиця 7.12 

Попередні нормативи вмісту макроелементів живлення в ґрунті для 

обґрунтування диференційованого (точного) внесення мінеральних добрив  

у просторі поля 

Показник 

Вміст 

мікроелементів 

живлення в 

ґрунті, 

мг/кг ґрунту 

Норма внесення 

Сумарний мінеральний 

азот 

>30 Контроль (без внесення) 

30-15 За виносом на запланований врожай 

<15 
Так само + додаткова кількість за рахунок 

контрольного варіанту  

Рухомий фосфор 

(за Чириковим) 

>150 Контроль (без внесення) 

150-50 За виносом на запланований врожай  

<50 
Так само + додаткова кількість за рахунок 

контрольного варіанту  

Рухомий калій 

(за Чириковим) 

>120 Контроль (без внесення) 

120-40 За виносом на запланований врожай  

<40 
Так само + додаткова кількість за рахунок 

контрольного варіанту  



363 

 

 

Таблиця 7.13 

Попередні нормативи внесення органічних добрив в умовах точного 

землеробства залежно від просторової неоднорідності  

Показник 
Відхилення (%) від середнього  

(+-%) 
Норма внесення 

Уміст 

загального 

гумусу 

Стабільно підвищений вміст 

протягом 2-3 останніх турів 

агрохімічної паспортизації 

Контроль (без внесення) 

-5-10 
Середнє розрахункове внесення, виходячи з 

можливостей підприємства 

-10 і більше 
Так само  + додаткова кількість за рахунок 

економії у контрольному варіанті  

Урожай 

+ 20-30 і більше Контроль (без внесення) 

0 (середньо багаторічний вихід 

продукції) 

Середнє розрахункове внесення, виходячи з 

можливостей підприємства 

- 20-30 і більше 
Так само  + додаткова кількість за рахунок 

економії у контрольному варіанті 

Таблиця 7.14 

Попередні нормативи рН для обґрунтування диференціації вапнування 

кислих ґрунтів у просторі поля у точному землеробстві 

рН Сценарії вапнування 

7,0-5,5 без меліорації 

5,5-5,0 підтримувальна меліорація 

<5,0 систематичне внесення вапна у підвищених дозах 

 

Таблиця 7.15 

Попередні нормативи фізичних властивостей оброблюваного шару для 

обґрунтування інтенсивності механічного обробітку* 

Показник 
Якісна оцінка 

оброблюваного шару 

Рекомендації щодо 

інтенсивності обробітку 

Кількість брилу посівному шарі, %: 

<5 

5-15 

>15 

 

сприятлива 

задовільна 

незадовільна 

 

обробіток не потрібний 

помірний обробіток 

обробіток інтенсивний 

Щільність будови у посівному шарі, г/см3: 

<1,2 

1,2-1,3 

>1,3 

 

сприятлива 

задовільна 

незадовільна  

 

обробіток не потрібний 

помірний обробіток  

інтенсивний 

Твердість у плужній підошві, кгс/см2: 

<20 

20-40 

>40 

 

сприятлива 

задовільна 

незадовільна  

 

обробіток не потрібний 

так само 

інтенсивний 

Примітка. Нормативи придатні для ґрунтів середнього і важкого гранулометричного 

складу. 
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7.5 Пропозиції щодо удосконалення методики агрохімічної 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення 

 

У 60-ті роки минулого століття, коли розроблялася методика 

агрохімічного обстеження земель сільськогосподарського призначення (тепер 

методика агрохімічної паспортизації), просторова неоднорідність агрохімічних 

показників не враховувалася [317]. Ігнорувалася вона і надалі, в наступних 

версіях методики (М.В. Козлов і ін. [124]; С.М. Рижук та ін. [216]). Головна 

причина полягає у неможливості вносити добрива згідно строкатості вмісту 

поживних речовин у полі сівозміни. Сьогодні поступово створюються умови для 

вирішення цієї проблеми. Починаючи з середини 90-х років минулого століття 

чимало закордонних фірм за цілком доступними цінами пропонують тукові 

сівалки і підживлювачі, які здатні вносити добрива у ґрунт за заздалегідь складеним 

планом, погоджуючи цей процес з просторовою неоднорідністю поживного 

режиму ґрунту [156]. В Україні подібні підходи також успішно розвиваються [288]. 

Ігнорування агрохімічної наукою протягом тривалого часу просторової 

неоднорідності призвело до того, що сьогодні фактично немає чіткого уявлення 

про розміри й особливості строкатості вмісту основних агрохімічних показників 

на земельній ділянці. На жаль, в літературі подібних даних дуже мало. Тут, 

напевно, позначається давня традиція у дослідницькій справі відбирати не 

індивідуальні, а змішані зразки. В свою чергу просторові дані усереднювати. 

Такий підхід був би виправданий, якби варіабельність була незначною. Але в 

дійсності, як свідчить й отримані в ході досліджень та існуючі літературні дані 

[54, 94, 289, 293], варіабельність агрохімічних показників є значною. 

Польове агрохімічне дослідження за регулярною сіткою і обробка 

інформації дозволяє довести: по-перше, наявність або відсутність просторової 

неоднорідності і, по-друге, доцільність або недоцільність впровадження точного 

землеробства або хоча б окремого його елемента (наприклад, внесення 

мінеральних добрив або лише застосування хімічної меліорації). 
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Як було встановлено на досліджених об'єктах, висока варіабельність 

поживних елементів давньоорних ґрунтів різних природно-кліматичних зон є 

наслідком природної строкатості ґрунтоутворюючих факторів та недосконалої 

технології внесення мінеральних і органічних добрив. Однак, згідно з деякими 

свідченнями, навіть, більш ніж 100-річна практика хімізації у західноєвропейських 

країнах не призвела до вирівнювання вмісту поживних елементів у ґрунтах [350]. 

На рис. 7.13 представлено результати агрохімічного обстеження поля 

(площею близько 40 га), здійсненого за традиційною методикою агрохімічної 

паспортизації та за регулярною сіткою. Виявилися значні розбіжності. За 

регулярної сітці виділяються контури з підвищеними і зниженими 

агрохімічними показниками, які практично втрачено при проведенні традиційної 

агрохімічної паспортизації. Детальний аналіз 2-D-діаграм переконливо свідчить 

про доцільність закладання регулярної мережі точок випробування замість 

традиційного маршрутного відбору зразків. 

Отже, відбір зразків під час агрохімічної паспортизації з урахуванням 

просторової неоднорідності (за регулярною сіткою і при зменшеному розмірі 

елементарної ділянки) є актуальним завданням в полях з високим рівнем 

строкатості вмісту поживних елементів. Запропоновані пропозиції щодо діючої 

методики агрохімічної паспортизації не мають на меті замінити її, а лише 

сприяють її удосконаленню. Урахування неоднорідності агрохімічних 

властивостей ґрунтів є підставою для впровадження сучасних просторово-

диференційованих систем землеробства, в тому числі для більш досконалої 

системи внесення мінеральних та органічних добрив, меліорантів, засобів захисту та ін.  

Для коректного визначення та оцінки неоднорідності ґрунтового покриву 

запропоновано орієнтовний розмір елементарної ділянки для відбирання 

ґрунтових зразків: 0,5 га (для зони Полісся) та 1,0 га – для зони Лісостепу та 

Степу. Проведення ґрунтово-агрохімічного дослідження за регулярною сіткою 

та обробка інформації із застосуванням геостатистичної методології дозволяють 

довести наявність чи відсутність неоднорідності ґрунтів, що може бути 

ефективно використано при впровадженні сучасних систем землеробства. 



 

 

 

 

а 

 

б 

 

в 
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Рис. 7.13 Просторові (2 D-мірні) діаграми ґрунтово-агрохімічних показників у 0-20 см шарі темно-сірого 

опідзоленого важкосуглинкового ґрунту (Харківська область), визначені за регулярною сіткою точок випробування:  

0-100, ... – відстань, м;  

а – вміст гумусу (середнє значення за даними паспортизації – 2,8 %);  

б – рН (5,4);  

в – вміст рухомих форм фосфору (Р2О5) (середнє значення за даними паспортизації – 15,6 мг/100 г ґрунту);  

г – вміст рухомих форм калію (К2О) (середнє значення за даними паспортизації – 20,2 мг/100 г ґрунту). 3
6
6
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Еколого-агрохімічний бал земельної ділянки запропоновано визначати з 

урахуванням генетичних особливості ґрунтів та ознак їх антропогенної 

трансформації шляхом введення поправок, що сприятиме об’єктивному 

відображенню сучасного рівня якості орних ґрунтів.  

З метою удосконалення методики агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення запропоновано визначати еколого-

агрохімічний бал земельної ділянки з урахуванням генетичних особливостей 

ґрунтів та ознак їх антропогенної трансформації шляхом введення поправок, що 

сприятиме об’єктивному відображенню сучасного рівня якості орних ґрунтів.  

Удосконалено алгоритм розрахунку еколого-агрохімічного балу ґрунту 

поля (земельної ділянки), запропоновано здійснювати розрахунок за 4 етапами, 

перші три з яких є обов’язковими, а четвертий використовується при наявності в 

межах поля декількох ґрунтових відмін або при розрахунку середньозваженого 

балу ґрунтів господарства, району чи області.  

Перший етап включає визначення агрохімічного балу розрахунок балу за 

окремими показниками ґрунту, який розраховується на основі значень 

14 показників якісного стану ґрунтів, занесених в агрохімічний паспорт 

(табл. 7.15). Агрохімічна оцінка ґрунтів проводиться за кожним із цих 

показників за замкнутою 100-бальною шкалою, де за 100 балів приймається 

агрохімічний показник еталонного ґрунту. За еталон приймають не 

максимальне, а оптимальне значення показника (за виключенням гумусу), що 

цілком відповідає основному закону землеробства – закону оптимуму. Для 

вмісту гумусу еталонному значенню відповідає величина 6,2 % (у шарі 0-20 см). 

Такий вміст є характерним для найродючіших чорноземів звичайних середньо 

гумусних важкосуглинкових і легкоглинистих, а також чорноземів типових 

середньогумусних середньосуглинкових. 

Еталони значення показників приймаються для всієї території України для 

забезпечення розробки єдиної оціночної шкали та можливості зведення та 

співставлення балів ґрунтів. 
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Такими еталонами є наступні величини: для максимально можливих 

запасів продуктивності вологи (ММЗПВ) у шарі 0-100 см – 200 мм; для суми 

увібраних основ (Са+Мg) – 30 мг-екв/100г; для вмісту гумусу – 6,2 %; для 

сполук азоту, що легко гідролізуються – 225 мг/кг ґрунту; для сполук азоту за 

нітрифікаційною здатністю – 40,0 мг/кг ґрунту; для рухомих сполук: фосфору за 

Кірсановим – 200 мг/кг ґрунту; фосфору за Чириковим – 200 мг/кг ґрунту; 

фосфору за Мачигіним – 60 мг/кг ґрунту; калію за Кірсановим – 220 мг/кг 

ґрунту; калію за Чириковим – 180 мг/кг ґрунту; калію за Мачигіним – 400 мг/кг 

ґрунту; сірки – 12 мг/кг ґрунту; марганцю – 21 мг/кг ґрунту; цинку – 5,1 мг/кг 

ґрунту; міді – 0,51 мг/кг ґрунту; кобальту – 0,31 мг/кг ґрунту; бору – 0,71 мг/кг 

ґрунту; молібдену – 0,23 мг/кг ґрунту. 

Таблиця 7.15 

Якісні показники ґрунту, за якими проводиться розрахунок агрохімічного 

балу (відповідно до форми агрохімічного паспорту) 

Показник 
Одиниця 

виміру 
Методи визначення 

Максимально можливі запаси 

продуктивної вологи у шарі 

ґрунту 0 – 100 см 

мм 

Довідникові дані (Агрокліматичні довідники 

за адміністративними областями України та 

ін.) 

рН сольове  ГОСТ 26 483-85 

рН водне  ГОСТ 26 423-85 

Сума увібраних основ (Ca+Mg) мг-екв/100 г Каппена (ГОСТ 27821-88) 

Гумус % Тюріна (ДСТУ 4289:2004) 

Азот, що легко гідролізується мг/кг 

Корнфілда (Методические указания по 

определению щелочногидролизуемого азота в 

почве по методу Корнфилда. М., 1985) 

Азот за нітрифікаційною 

здатністю 
мг/кг Кравкова (ГОСТ 26 951-86) 

Рухомі сполуки фосфору мг/кг 

Чирикова (ДСТУ 4115-2002) 

Кірсанова (ДСТУ 4405-2005)  

Мачигіна (ДСТУ 4114-2002) 

Рухомі сполуки калію мг/кг 

Чирикова (ДСТУ 4115-2002) 

Кірсанова (ДСТУ 4405-2005) 

Мачигіна (ДСТУ 4114-2002) 

Рухомі форми сірки мг/кг ГОСТ 26 490-85 

Рухомі форми марганцю мг/кг ДСТУ 4770.1:2007 

Рухомі форми цинку мг/кг ДСТУ 4770.2:2007 

Рухомі форми міді мг/кг ДСТУ 4770.6:2007 

Рухомі форми кобальту мг/кг ДСТУ 4770.5:2007 

Рухомі форми бору мг/кг Бергера і Труога (ОСТ 10 150-88) 

Рухомі форми молібдену мг/кг Григга (ОСТ 10 151-88) 
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При такому методичному підході найвищий агрохімічний бал отримують 

ґрунти з найбільш сприятливим поживним режимом. З усіх вирахуваних у такий 

спосіб еталонних критеріїв обчислюють середньозважений агрохімічний бал на 

земельну ділянку, ґрунтову відміну чи агровиробничу групу за формулою 7.1:  

 

Ві

100Аі
Бі


  ,                                               (7.1) 

 

де Бі – бал і-того показника; 

Аі – бал ґрунту за вмістом і-того показника; 

Ві – еталонне значення і-того показника.  

 

Якщо фактичне значення окремого показника родючості перевищує 

еталонне, ґрунт за даним показником отримує оцінку у 100 балів. 

Другий етап включає розрахунок агрохімічного балу агровиробничої групи 

ґрунтів поля (земельної ділянки) за показниками ґрунту (що входять до 

агрохімічного паспорту земельної ділянки) та поправним коефіцієнтом на 

реакцію ґрунтового розчину за формулою (7.2):  

 

Б = ·КрН   (7.2) 

 

де Б – агрохімічний бал агровиробничої групи;  

Бммзпв , Бгум...БZn – бал за окремими показниками ґрунту; 

n – кількість доданків у чисельнику; 

КрН   – поправний коефіцієнт за реакцією ґрунтового розчину [220]. 

 

Третій етап передбачає визначення еколого-агрохімічного балу поля 

(земельної ділянки) шляхом внесення поправок у зведений показник 

агрохімічного балу за формулою (7.3): 
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Бе = Б·Кклімат·Кзрош·К1·К2·Кn,                                        (7.3) 

 

де Бе – еколого-агрохімічний бал; 

Кклімат – поправний коефіцієнт на кліматичні умови [220]; 

Кзрош – поправний коефіцієнт на зрошення [220]; 

К1 ,К2, Кn – поправні коефіцієнти на негативні властивості [220]. 

 

Якщо в межах поля знаходиться одна ґрунтова відміна, то отриманий 

еколого-агрохімічний бал характеризуватиме все поле (земельну ділянку).  

У випадках, коли поле або земельна ділянка складається з декількох 

ґрунтових відмін, розраховують еколого-агрохімічний бал для кожної відміни 

(для кожної агровиробничої групи ґрунтів) або переважаючих відмін, що 

складає сутність четвертого етапу. Середньозважений бал поля (земельної 

ділянки) запропоновано розраховувати за формулою (7.4):  

 

 ,                                       (7.4) 

 

де Бср – середньозважений показник якості ґрунтового покриву поля 

(земельної ділянки), бал; 

Б1,Б2,…Бn – еколого-агрохімічний бал окремих ґрунтових відмін 

(агровиробничих груп ґрунтів), з яких складається поле (земельна ділянка);  

S1, S2, ... Sn – площі ґрунтових відмін або агровиробничих груп ґрунтів, з 

яких складається поле (земельна ділянка), га. 

 

Апробацію запропонованого методу проведено на прикладі окремого поля 

загальною площею 45,0 га (с. Пересічне Дергачівського району Харківської 

області) з двома ґрунтовими відмінами: 49 е – темно-сірі опідзолені і реградовані 

ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті важкосуглинкові та 40 е – 

темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові ґрунти. Встановлено, 

що середньозважений бал поля становить 65 балів [220]. 
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Важливо відмітити, що цей метод може бути застосованим у разі відбирання 

ґрунтових проб за ґрунтовими відмінами або агровиробничими групами і 

визначення їх якісної оцінки.  

 

Висновки до розділу 7  

 

В ході досліджень проаналізовано просторову неоднорідність 

індикаторних (для точного землеробства) властивостей ґрунту 6 полів з Полісся, 

Лісостепу і Степу. Неоднорідність більшості індикаторів свідчить про певні 

перспективи впровадження точного внесення добрив, вапнування і механічного 

обробітку майже на усіх досліджених об’єктах. Простір кожного поля на 

підставі відповідних нормативів поділено на три агротехнологічні групи для 

диференціації заходів. Площі агротехнологічних груп після аналізу 2-D-діаграм 

запропоновано використовувати як вихідні дані для обґрунтування 

впровадження точних агротехнологій і опрацювання технологічних карт. 

Запропоновано метод трансформації ділянок для впровадження точних 

агротехнологій – безпосередньо після блок-кригінгу за умови забезпеченості 

господарства технічними засобами і після їхнього спрощення – за умови 

відсутності спеціальної техніки.  

Розроблено пропозиції щодо удосконалення методики агрохімічної 

паспортизації земель сільськогосподарського призначення шляхом 

удосконалення процедури проведення ґрунтово-агрохімічного обстеження 

сільськогосподарських земель з урахуванням неоднорідності ґрунтів (за 

регулярною сіткою і за зменшеним розміром елементарної ділянки). Для 

коректного визначення та оцінки неоднорідності ґрунтового покриву 

запропоновано орієнтовний розмір елементарної ділянки для відбирання 

індивідуальних ґрунтових зразків: 0,5 га (для зони Полісся) та 1,0 га – для зони 

Лісостепу та Степу. Проведення ґрунтово-агрохімічного дослідження за 

регулярною сіткою та обробка інформації із застосуванням геостатистичної 

методології дозволяють довести наявність чи відсутність неоднорідності ґрунтів, 
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що може бути ефективно використано при впровадженні сучасних просторово-

диференційованих систем землеробства. 

Еколого-агрохімічний бал земельної ділянки запропоновано визначати з 

урахуванням генетичних особливості ґрунтів та ознак їх антропогенної 

трансформації шляхом введення поправок, що сприятиме об’єктивному 

відображенню сучасного рівня якості орних ґрунтів.  

Результати досліджень за цим розділом викладено у статтях [5, 46, 54, 86, 

92, 129, 175, 190-192, 196, 197, 212, 220, 232, 233, 248, 258, 260, 301, 311].  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено важливу наукову проблему сучасного 

агроґрунтознавства, яка полягає у розробці просторово-диференційованої 

системи управління якістю орних ґрунтів на основі удосконалення методичних 

підходів до бонітування, визначення цінності та агроінвестиційної 

привабливості, науковому обґрунтуванні та практичному впровадженні 

диференційованих агротехнологій з врахуванням неоднорідності властивостей 

орних ґрунтів. 

1. На підставі критичного огляду найбільш розповсюджених методик 

бонітування ґрунтів удосконалено методику бонітування ґрунтів шляхом  

проведення комплексної оцінки показників, що характеризують систему «ґрунт-

клімат-поле», визначає потенційну й ефективну родючість ґрунтів та дозволяє 

отримати бонітет ґрунту, бонітет клімату і узагальнений бонітет земельної 

ділянки. Встановлено, що найвищими балами узагальненого бонітету 

характеризуються ґрунти лісостепових і північно-степових областей країни. 

Серед досліджених ґрунтів найвищі бонітети  мають чорноземи типові, 

опідзолені і звичайні. Діапазон коливань поправних коефіцієнтів на 

окультурення є значно вузьким порівняно з поправними коефіцієнтами на 

деградованість, тобто, вплив чинників, що знижують родючість ґрунтів, є 

незрівнянно сильнішим, що пов’язано з тривалою та постійною дією негативних 

факторів та недостатню ефективність меліоративних прийомів.  

2. На основі розрахунку сучасних і перспективних загальних та часткових 

бонітетів ґрунтів здійснено прогноз змін бонітетів у змінних екологічних умовах 

(окультурення або деградації).  Встановлено, що зміна значень тільки одного з 

параметрів ґрунту при фіксованих значеннях іншого не тягне за собою значної 

зміни оціночного балу ґрунту, який змінюється в межах від 1 до 3 балів. При 

одночасному погіршенні або поліпшенні значень щільності будови та вмісту 

доступних поживних речовин (Р2О5 та К2О) відзначено значну динамічність 

бальної оцінки ґрунту – від 6 балів і більше. 
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3. Особливістю удосконаленої методики бонітування є здійснення 

об'єктивного оцінювання екологічних функцій ґрунтів у вигляді балів 

екологічного бонітету, який здобуто на підставі порівняння 19-ти параметрів 

ґрунту заповідної цілини та орного ґрунту (чорнозему типового 

середньосуглинкового). Зниження бальної оцінки орного ґрунту (на 36 балів) 

порівняно з цілиною є свідоцтвом численних недоліків у використанні ґрунтів та 

необхідності вживання невідкладних заходів щодо їхньої охорони. використання 

екологічного бонітету дозволяє оцінити ступінь негативного впливу 

сільськогосподарської діяльності (від окремих заходів – до системи 

землекористування) на якісний стан ґрунтів.  

4. На підставі аналізу існуючих нормативів окреслено основні проблеми 

земельних відносин та уперше визначено базову (фундаментальну) та поточну 

(ринкову) цінності орних ґрунтів України на ґрунтово-екологічній основі.   

Встановлено, що найменшу базову цінність (за врахування індексів цінності 

«рухомого» гумусу, рухомих форм поживних елементів в орному шарі та 

біопродуктивності ґрунтів) менше 4000 у.о. мають як дерново-слабопідзолисті 

та дернові оглеєні піщані, глинисто-піщані та супіщані ґрунти, так і чорноземі 

південні та темно-каштанові та каштанові солонцюваті важкосуглинкові та 

глинисті ґрунти, які займають 4,8 % від загальної площі ріллі. Цінність 24,1 % 

орних ґрунтів України становить від 4000 до 5000 ухо., 29,4 % − від 5500 до 

7000 у.о. Найвищу базову цінність (понад 7000 у.о.) мають 22,3 % ґрунтів − 

чорноземи типові, чорноземи реградовані та дернові ґрунти, темно-сірі та 

чорноземи опідзолені легко- та середньосуглинкові.  

Визначення поточної цінності орних ґрунтів, що відображає динаміку 

ринкових відносин, співвідношення попиту та пропозиції, здійснено на основі 

урахування ціни 1 балу бонітету, терміну капіталізації, вартості 1 ц зерна та 

загального бонітету земельної ділянки. Встановлено середню поточну цінність 

1 га ріллі у розрізі адміністративних областей країни та середню поточну 

цінність ріллі в Україні, яка складає 5980 у.о.  
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5. Удосконалені методичні підходи до бонітування та визначення цінності 

орних ґрунтів на ґрунтово-екологічній основі пройшли виробничу перевірку в 

Миколаївській, Чернігівській та Харківській обласних філіях ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів України» та господарствах різних форм господарювання на 

загальній площі 2115 га, що підтверджено відповідними актами.  

6. Уперше розроблено концептуальні та методичні основи визначення 

агроінвестиційної привабливості орних ґрунтів для вирощування 

сільськогосподарських культур на основі інтегральної оцінки якості ґрунтів, 

кліматичних та агровиробничих показників земельної ділянки. Встановлено, що 

69,8 % (21,0 млн га) оцінено як найкращий та середній клас, 12,4 % (3,7 млн га) – 

як гірший клас; для вимогливих культур – 51,9 % (15,6 млн га) як найкращий і 

середній клас, 32,2 % (9,6 млн га) – як гірший клас від загальної площі рілля. 

Оцінено вплив чинників, які підвищують і понижують інвестиційну 

привабливість. Опрацьовано рекомендації із ґрунтозахисного користування для 

землевласника. Доведено, що інвестиційні оцінки земель повинні стати 

складовою частиною агроґрунтових, ландшафтних, кадастрових досліджень.  

7. Проведено комплексне оцінювання фізичної якості орних ґрунтів як 

критеріїв діагностики оптимальних та модальних параметрів орних ґрунтів, 

визначено їх деградовані та малопродуктивні види, визначено їх поширення за 

природними зонами та провінціями України. Встановлено, що фізичні 

властивості, визначені у рівноважному стані, свідчать про їхню сприятливість 

для вирощування основних польових культур в Україні, за деякими винятками, 

приуроченими до провінцій Полісся (підвищена щільність будови), Лісостепу і 

Степу (понижені параметри ємності доступної вологи – ДАВ і водостійкості, 

підвищене рівноважне ущільнення порівняно з природними ґрунтами-

аналогами).  

8. В результаті порівняння модальних і оптимальних параметрів 

агрономічно важливих агрофізичних та агрохімічних властивостей орних 

чорноземів  встановлено, що більшість досліджених ґрунтів характеризуються 

несприятливими для вирощування конкретних сільськогосподарських культур 
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властивостями, що є результатом антропогенного впливу, зокрема, є схильними 

до переущільнення, утворення брил під час основного обробітку, мають суттєво 

знижену порівняно з природними аналогами водостійкість ґрунтової структури 

та ін. Встановлено основні причини стримування одержання високих врожаїв: 

просторово-часової дефіцит продуктивної вологи (особливо легко продуктивної 

вологи в інтервалі НВ-ВРК, який зростає від північно-західних провінцій на схід 

і південь і протягом вегетації культур, помірний (щодо доступного фосфору - 

недостатній) запас і негативний баланс поживних елементів, деградаційні 

процеси переважно фізичного змісту як наслідок незбалансованого і неякісного 

землекористування.  

9. Уперше розроблено методичні основи діагностики особливо цінних 

ґрунтів для різних природно-кліматичних зон країни та визначено їх параметри 

за оцінками сприятливості фізичних, хімічних і фізико-хімічних властивостей 

ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур. Обґрунтовано 

методику визначення особливо цінних ґрунтів та інтегральним показником 

потенціалу їх агрегації.  

10. Визначено площі і географічну приуроченість особливо цінних, 

деградованих та малопродуктивних ґрунтів та запропоновано комплекс заходів  

з раціонального використання й охорони цих ґрунтів,  що передбачає наукове 

обґрунтування проведення скорочення площ під ріллею, дотримання стандарту 

припустимого тиску на ґрунт при використанні сільськогосподарської техніки, 

проведення заходів, спрямованих на підвищення родючості орних ґрунтів, 

використання ґрунтозахисних знарядь, удосконалення структури сівозмін та ін.  

11. Встановлено особливості просторової неоднорідності за 

індикаторними показниками властивостей орних ґрунтів Полісся, Лісостепу і 

Степу України (на прикладі шести полів). Серед досліджених фізичних 

показників найбільшою неоднорідністю характеризувалася брилистість 

посівного шару ґрунту, потім щільність будови і твердість посівного шару, 

надалі кількість агрономічно-цінних агрегатів. Найбільш вираженою 

неоднорідність була у посівному шарі порівняно з нижче розташованими 
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шарами. За фізико-хімічними та агрохімічними показниками встановлено, що 

найбільшою неоднорідністю характеризуються поліські та лісостепові земельні 

ділянки (середні значення Кv відповідно складають 0,42 і 0,49), найменшою – 

об’єкт степової зони (Кv = 0,30), що свідчить про перспективність розвитку та 

впровадження елементів точного землеробства у всіх природних зонах країни, 

зокрема, диференційованого внесення добрив або проведення заходів з хімічної 

меліорації. Уперше на основі дослідження зональних та регіональних 

особливостей неоднорідності фізичних та агрохімічних властивостей орних 

ґрунтів різних природно-кліматичних зон країни обґрунтовано та розроблено 

теоретичні та практичні основи створення просторово-диференційованих систем 

землеробства.  

12. В ході досліджень використано систему розпізнавання, оцінювання та 

використання просторової неоднорідності в фундаментальному і прикладному 

напрямках. Розпізнавання (присутність неоднорідності, її діагностика) 

здійснюється на підставі автокореляційної функції, оцінювання − із залученням 

коефіцієнта варіації, варіограм, специфічних геостатистичних параметрів і 

спектральної щільності дисперсії, прикладні пропозиції виробляються з 

використанням багатовимірних діаграм, оцінки конфігурації і площ контурів з 

різними параметрами родючості. Встановлено: чим вище варіабельність 

властивості, тим ретельніше необхідно її досліджувати і віднайти її просторові 

закономірності. Їх реалізація у вигляді обґрунтованих меж між ділянками з 

різним рівнем родючості (management units) обов'язково буде супроводжуватися 

економічно сприятливими результатами при впровадженні агротехнологій 

точного землеробства. 

13. Обґрунтовано перехід від зональних до просторово-диференційованих 

систем землеробства з урахуванням неоднорідності ГП. Розроблено попередні 

нормативи індикаторних властивостей ґрунту, на підставі яких простір поля 

поділяють на агротехнологічні групи для впровадження елементів точного 

землеробства (внесення добрив, вапнування і механічного обробітку) на 

досліджених об’єктах. Запропоновано метод трансформації ділянок для 
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впровадження точних агротехнологій – безпосередньо після блок-кригінгу за 

умови забезпеченості господарства технічними засобами і після їхнього 

спрощення – за умови відсутності спеціальної техніки. 

14. Удосконалено методику агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення для розробки систем точного землеробства 

шляхом деталізації ґрунтово-агрохімічних обстежень сільськогосподарських 

земель з урахуванням просторової неоднорідності (за регулярною сіткою і за 

зменшеним розміром елементарної ділянки) та введення поправок на генетичні 

особливості ґрунтів та ознаки їх антропогенної трансформації при визначенні 

еколого-агрохімічного балу земельної ділянки. 

15. Сформовано пропозиції до владних структур щодо доопрацювання 

Земельного кодексу України з введенням додаткової статті щодо статусу 

особливо цінних ґрунтів що передбачатиме, зокрема, затвердження методики їх 

визначення за діагностичними критеріями, параметрами та зональними 

нормативами, введення паспорту особливо цінного ґрунту та режиму 

заповідання для цієї категорії ґрунтів, що знаходяться у природних умовах і не 

використовуються, формування Червоної Книги ґрунтів та включення до неї 

особливо цінних ґрунтів, введення  відповідальності за порушення особливого 

режиму використання і охорони цінних ґрунтів, затвердження переліку заходів, 

що шкодять особливо цінним ґрунтам, які знаходяться у сільсько-

господарському використанні та обов’язкового проведення фонового 

(еталонного) і виробничого моніторингу за широкою програмою індикаторних 

показників. 

Установам, які здійснюють контроль за якістю ґрунтів (Державній 

установі «Інститут охорони ґрунтів України», регіональним службам мережі 

Держгеокадастру, Департаментам агропромислового розвитку 

облдержадміністрацій) з метою об’єктивного оцінювання сучасного якісного 

стану орних ґрунтів України, реалізації програм у сфері оцінки, охорони, 

моніторингу та раціонального використання ґрунтів пропонується 

використовувати: 
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- сучасні удосконалені методичні підходи до визначення бонітетів, 

засновані на комплексній оцінці системи «ґрунт-клімат-поле»; 

- базову цінність орних ґрунтів, засновану на врахуванні індексів цінності 

«рухомого» гумусу, поживних речовин та біопродуктивності, використовувати 

при відшкодуванні втрат при виведенні ґрунтів із рілля; 

- поточну цінність орних ґрунтів здійснювати з урахуванням сучасних 

бонітетів орних ґрунтів; 

- диференційовані заходи для деградованих та малопродуктивних ґрунтів. 

- заходи з упередження та подолання фізичної деградації орних ґрунтів, які 

передбачають науково обґрунтоване скорочення площ під ріллею, дотримання 

стандарту припустимого тиску на ґрунт при використанні сільськогосподарської 

техніки, використання ґрунтозахисних знарядь, удосконалення структури 

сівозмін як заходів з раціонального використання і охорони орних ґрунтів.  

Сучасним землевласникам та землекористувачам різних форм власності у 

складних ринкових умовах розвитку агропромислового сектора економіки 

України рекомендовано впроваджувати елементи просторово-диференційованих 

систем землеробства, заснованих на врахуванні неоднорідності ґрунтового 

покриву земельних ділянок з метою економії ресурсів (добрив, засобів хімізації, 

мастильно-паливних матеріалів та ін). 
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подолання фізичної деградації, упорядкування матеріалів статті). 

69.  Системи удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві 

початку XXI століття : монографія / за ред. С. А. Балюка, М. М. Мірошниченка. 

Київ : Альфа-стевія, 2016. 400 с. (написання розділу 18 «Проектування систем 

удобрення за точного землеробства», С. 295-311). 

70.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Як врятуватися від реформи. Фермер. 

2016. № 12 (84). С. 40-42 (узагальнення закордонного досвіду, упорядкування 

матеріалів до статті). 

71.  Меліорація ґрунтів (систематика, перспективи, інновації) : монографія 

/ за ред. С. А. Балюка, І. М. Ромащенка, Р. С. Трускавецького. Херсон : 

Грінь Д.С., 2015. 668 с. (написання підрозділу 2.7. «Фізично-деградовані 

ґрунти», С. 92-105). 

72.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Обґрунтування точного землеробства. 

Фермер. № 10 (94). 2017. С. 26-32 (проведення польових досліджень, 

статистична та геостатистична обробка даних, узагальнення експериментальних 

даних, підготовка матеріалів та написання статті). 

73.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Контури розумного землеробства. 

Фермер. 2018. № 2 (98). С. 66-72 (узагальнення досвіду європейської аграрної 

політики,  проведення польових досліджень, обробка та узагальнення даних, 

упорядкування матеріалів та написання статті). 

74.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Правила роботи з ґрунтом. Фермер. 2018. 

№ 5 (101). С. 72-74 (аналізування стану проблеми, проведення польових 

досліджень, розробка заходів з підвищення родючості орних ґрунтів, 

упорядкування матеріалів та написання статті). 

75.  Медведєв В. В., Пліско І. В. Прогнозування у ґрунтознавстві. Харків : 

ТОВ «Смугаста типографія», 2018. 170 с (аналітичний огляд методів 

прогнозування у ґрунтознавстві, розробка деяких прикладних аспектів 

прогнозування властивостей ґрунтів, узагальнення досвіду у профілактиці 

деградації, упорядкування матеріалів та написання книги). 
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Відомості про апробацію та впровадження результатів дисертації 

 

Результати науково-дослідної роботи за темою дисертації оприлюднені та 

схвалені на щорічних засіданнях Координаційно-методичної ради ННЦ «ІГА 

імені О.Н. Соколовського», конференціях, семінарах, нарадах з проблем 

ґрунтознавства, землеробства, використані у науковій і навчальній літературі, 

лекціях на курсах підвищення кваліфікації керівників та фахівців 

агропромислового комплексу. 

Результати досліджень доповідались на VI – XI з’їздах УТГА (2002 – 

м. Умань; 2006 – м. Київ; 2010 – м. Житомир; 2014 – м. Миколаїв). 

Основні положення дисертації оприлюднені і обговорені на 

Міжнародному семінарі «Стратегія захисту ґрунту - потреби і підхід для 

підтримки політики» (Польща, м. Пулави, 9-11 березня 2006 р., форма участі – 

стендова доповідь, публікація тез); Міжнародній науковій конференції 

«Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні» (м. Київ,13-14 квітня 

2006 р., форма участі - доповідь, публікація тез); на V з’їзді Всеросійського 

товариства ґрунтознавців ім. В.В. Докучаєва (Росія, м. Ростов-на-Дону,  

18-23 серпня 2008 р., форма участі - заочна, публікація тез); Міжнародній 

науково-практичній конференції і IV з’їзді ґрунтознавців Білорусі «Родючість 

ґрунту  – основа сталого розвитку сільського господарства» (Білорусь,  

м. Мінськ, 26-30 липня 2010 р., форма участі - доповідь, публікація тез); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми і тенденції 

розвитку ґрунтознавства» (м. Чернівці, 19-21 квітня 2012 р., форма участі - 

доповідь, публікація тез); 8-го симпозіуму вчених та агроекологів 

«Агрохімспівтовариство» «Удосконалення програми і методів агрохімічних 

досліджень» (Росія, м. Бєлгород, 25-27 червня 2013 р., форма участі - заочна, 

публікація тез); Міжнародній науково-практичній конференції «Структура і 

морфогенез ґрунтового покриву в умовах антропогенного навантаження» 

(Білорусь, м. Мінськ, 17-20 вересня 2013 р., форма участі - доповідь, публікація 

тез); Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми генетичного, 
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географічного, історичного, екологічного ґрунтознавства» (м. Львів-Олеско,  

19-21 вересня 2013 р., форма участі - заочна, публікація тез); Міждународній 

науковій конференції «Сучасний стан чорноземів» (Росія, м. Ростов-на-Дону,  

24-26 вересня 2013 р., форма участі - заочна, публікація тез); Міжнародному 

науково-практичному семінарі, присвяченому 130-річчю виходу книги проф. 

В.В.Докучаєва «Русский чернозем» (м. Київ, 10 грудня 2013 р., форма участі - 

заочна, публікація тез); Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди 

50-річчя заснування агрохімічної служби України (м. Київ, 22-24 липня 2014 р., 

форма участі - заочна, публікація тез); Міжнародній науково-практичній 

Інтернет-конференції «Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах 

глобальних змін» (м. Тернопіль, 4-5 грудня 2014 р., форма участі - заочна, 

публікація тез); Міжнародній науково-практичній конференції та V з’їзді 

ґрунтознавців та агрохіміків Білорусі (Білорусь, м. Мінськ, 22-26 червня 2015 р., 

форма участі - доповідь, публікація тез); IV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (м. Умань,  

17 листопада 2016 р., форма участі – заочна, публікація тез); Міжнародній 

науковій конференції «Наукові засади підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва» (м. Харків, 23-24 жовтня 2017 р., форма 

участі – доповідь, публікація тез); Міжнародному науковому семінарі «Ґрунти в 

сучасному світі» (м. Львів, 27-29 вересня 2018 р., форма участі – доповідь, 

публікація тез).  

Розроблені під час досліджень методи, які захищено охоронними 

документами, рекомендовано для вирішення багатьох прикладних завдань: 

проведення земельно-оціночних робіт, визначення територій з найбільш 

сприятливими умовами для вирощування окремих сільськогосподарських 

культур, оцінювання фізичної якості орних ґрунтів, обґрунтування 

диференціації агрозаходів залежно від неоднорідності властивостей ґрунтів з 

метою економії ресурсів (добрив, агрохімікатів, паливо-мастильних матеріалів 

та ін.), створення оптимальних умов для росту, розвитку сільськогосподарських 

культур для підвищення їх урожайності.  
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Удосконалені методичні підходи до бонітування та визначення цінності 

орних ґрунтів на ґрунтово-екологічній основі пройшли виробничу перевірку в 

обласних філіях ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» та господарствах різних 

форм господарювання на загальній площі 2115 га, що підтверджено 

відповідними актами. Спосіб розмежування земельних ділянок у точному 

землеробстві використано в Харківській (100 га), Волинській (74 га) та 

Чернігівській (105 га) областях. Спосіб оцінки фізичної якості ґрунту 

апробовано в Харківській (100 га), Житомирській (100 га) та впроваджено 

Хмельницькій (180 га) філіях ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». 

Розроблені за участі автора матеріали складають основу реєстру індексів 

фізичної якості ґрунтів Харківської області (1,9 млн га), що  використано у 

діяльності ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» для впровадження 

агрозаходів, спрямованих на покращення фізичного стану ґрунтів та оптимізації 

структури посівних площ. Агрофізичне обстеження земельних ділянок для 

обгрунтування точного обробітку грунту впроваджено ДУ 

«Центрдержродючість» на орних землях Чернігівської та Волинської областей 

(загальна площа - 180 га).  

Основні положення дисертаційної роботи використано в освітніх 

програмах аграрних навчальних закладів України, зокрема за участі здобувача 

розроблено цикл лекцій «Бонітування ґрунтів» (2013), який використовується для 

студентів, спеціалістів, магістрів і викладачів з агрономічної та екологічної 

спеціалізації в ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. 
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Додаток В 

Патенти, розроблені за темою дисертації 
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