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22-23 липня 2021 р. у провінції Jilin (КНР) відбувся Міжнародний форум з охорони та
використання чорноземних ґрунтів (International Forum on Black Soil Conservation and
Utilization).
Основна мета форуму ― обмін та поширення інформації щодо передових технологій та
трендів у питаннях охорони та сталого використання чорноземних ґрунтів у різних
країнах, впливу змін клімату та господарської діяльності на здоров’я ґрунтів.
У пленарній частині взяли участь міністри сільського господарства КНР (TANG Renjian),
України (Roman Leshchenko), США (Thomas Vilsack), Бразилії (Tereza Cristina), Аргентини
(Luis Eugenio Basterra), EU Agricultural Commissioner Janusz Wojciechowski, заступники
міністрів сільського господарства РФ (Sergey Levin) та КНР (Han Jun, Ma Youxiang), а
також президент Академії наук КНР (Hou Jianguo) та Генеральний директор FAO (Qu
Dongyu).
У сесійних доповідях в on-line режимі виступили науковці з 8 країн та представники FAO.
На сесії «Conservation Farming» зроблено дві доповіді від України: «Black Soils monitoring
network in Ukraine in face of current environment and economic challenges» (Микола
Мірошниченко та Аліна Ревтьє-Уварова, ННЦ «ІҐА імені О.Н.Соколовського») та
«Agrogenesis of Ukrainian and Chinese Chernozems» (Юрій Кравченко, НУБіП).
У зверненні учасників Міжнародного форуму до урядів країн та всіх секторів суспільства
наголошується на необхідності таких дій:
1. повністю зрозуміти та усвідомити функціональну значущість чорноземних ґрунтів,
особливо їхню вирішальну роль у гарантуванні продовольчої безпеки, підтримці
екосистем, збереженні біорізноманіття, пом'якшенні та адаптації до змін клімату та
сприянні досягненню вуглецевої нейтральності;
2. провести наукові дослідження щодо кількості, розподілу та якості чорноземних
ґрунтів з метою створення цілісної бази даних щодо їх глобального розподілу та
сучасного стану;
3. посилити дослідження динаміки, процесів та чинників упливу на якість чорноземних
ґрунтів як у просторовому, так і в часовому розумінні; посилити їх моніторинг та
регулярно звітувати про стан якості;
4. посилити дослідження та розроблення нових технологій, методів та продуктів для
контролю деградації та збереження ресурсів чорноземних ґрунтів, розробити рішення
щодо їх охорони та ефективного використання у різних регіонах;
5. встановити закони, нормативні акти та політичні заходи щодо збереження та
використання чорноземних ґрунтів та виступити проти будь-якої форми їх знищення,

сприяти поінформованості громадськості та заохочувати всі сектори суспільства;
6. консолідувати та посилити міжнародне співробітництво шляхом створення відповідних
механізмів та платформ, а також проводити політичний діалог, технічний обмін та
навчання персоналу з метою забезпечення глобальних можливостей захисту
чорноземних ґрунтів.
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