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ВСТУП 
 

Однією із актуальних проблем сьогодення є проблема збереження 
родючості земель та охорона їх від ерозії. Стан ґрунтового покриву 
сільськогосподарських ландшафтів є головним джерелом, що забезпечує 
сталий розвиток суспільства [1]. 

Вітчизняний і закордонний досвід охорони і раціонального 
використання ґрунтів, безумовно показує, що виключними і найбільш 
ефективними заходами ця проблема не вирішується. Науковий та 
інтелектуальний потенціал та соціально-політичні умови дають заснування 
для перетворення землеробства в економічно високопродуктивне 
землеробство. Це можливо тільки в умовах системного використання і 
встановлення біокліматичного потенціалу наших земель. Таке системне 
використання обумовлює глибоку макроспеціалізацію ґрунтових регіонів, 
формування протиерозійних ґрунтозахисних і меліоративно-упорядкованих 
агроландшафтів, ідеологія яких передумовлює вирішення оптимізаційних 
задач по отриманню від земель максимального чистого прибутку і 
збереження або встановлення родючості ґрунту і довкілля в цілому. 

В останній час одним із основних напрямків збільшення 
продуктивності сільськогосподарського виробництва було максимально 
можливе розширення площі ріллі, що призвело до підсилення розвитку 
ерозійних процесів [2]. Ерозійно-небезпечні землі поширені майже в усіх 
природних регіонах України, причому інтенсивність процесів в останні 
десятиріччя досить висока і досягає катастрофічних розмірів. [3]. 

Ерозія ґрунтів наносить величезні економічні та екологічні збитки, 
тому що загрожує самому існуванню ґрунту як основному засобу 
сільськогосподарського виробництва і незамінному компоненту біосфери. 

У вивченні ерозійних процесів взагалі на території України можна 
виділити три етапи, відмінних за комплексом методологічних підходів і 
метою досліджень: 1870 – 1945 роки, 1945 –1980 роки, з кінця 80-х років ХХ 
століття до теперішнього часу. Перший період пов’язаний з іменами В. В. 
Докучаєва [4], С. Л. Рудницького [5], О. С. Скородумова [6], О. С. Козьменка 
[7],  
П. А. Тутковського [8] та інших вчених. Дослідження цього періоду були 
зосереджені на вивченні та характеристиці морфології ерозійних форм, їх 
генезису та факторів, що впливали на розвиток ерозійних процесів. В період 
з 1945 по 1980 роки, дослідженнями ерозійних процесів в Україні і на 
прилягаючих до неї територіях займалися такі вчені, як М. С. Кузнецов [9], 
С. С. Соболєв [10], Г. В. Бастраков [11], М. Н. Заславський [12],  
О. Н. Каштанов [13], Н. К.Шикула [14], Г. І. Швебс [15], О. О. Світличний 
[16], О. Г. Тарарико [17] та ін.  

Дослідження мали як загальнонауковий,так і прикладний характер. 
Досліджувалися як еволюційні ряди ерозійних форм рельєфу, так і кількісні 
характеристики темпів розвитку ерозійних процесів і їх впливу на стан форм 
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рельєфу, оцінювалася роль антропогенної діяльності в активізації росту ярів 
та обґрунтовувалися відповідні протиерозійні заходи. Третій період 
пов’язаний з іменами І. П. Ковальчука [18], С. Ю. Булигіна [19],  
М. В. Куценка [20], С. Г. Чорного [21], О. М. Швець [22] та ін.  

Впроваджуються методи геоекологічних, ландшафтно-екологічних, 
геолого-геодинамічних досліджень, геоінформаційного картографування 
ерозійних процесів, які дають можливість визначити складові ерозійної 
небезпеки [23]. Акценти вивчення ерозійних процесів зміщуються від 
фундаментальних до науково-прикладних та прикладних. Розроблено карти 
поширення ерозійних процесів, інтенсивності їх розвитку та щільності 
ерозійних форм для різних регіонів країни, оцінюються геоекологічні 
наслідки проявів ерозії. 

Мета видання полягає в системному підході до оптимізації адаптивно-
ландшафтних протиерозійних заходів захисту ґрунтів схилових територій з 
урахуванням факторів, що забезпечують створення реальних передумов 
покращення якості ґрунтів. 

Система оптимізації ресурсоощадних заходів захисту ґрунтів є 
складовою частиною загальної концепції сталого розвитку агроекосистем в 
цілому і являє собою сукупність управлінських, наукових та технологічних 
заходів, які забезпечать максимальну продуктивність земель при мінімальній 
інтенсивності ерозійно-акумулятивних процесів. Забезпечення регулярного 
функціонування система охорони земель від ерозії є запорукою досягнення 
максимальної економічної ефективності землекористування регіону  

 
1 ДОСВІД ЗАХИСТУ ГРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ 

В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 
 
Аналіз європейського досвіду у сфері охорони земельних і водних 

ресурсів при проведенні гідромеліоративних заходів, а також визначення 
шляхів адаптації зарубіжного досвіду для вітчизняної практики, є 
пріоритетним напрямом дослідження в сучасних умовах. 

За даними ФАО третину площ світу охоплено руйнівними процесами 
деградації. Водночас встановлено, що 28 % сільськогосподарських земель 
світу використовується для вирощування продукції рослинництва, яка не 
споживається, тобто псується. Очевидно, що використання природних 
ресурсів без потреби спричиняє надмірну експлуатацію природних ресурсів, 
їх подальше виснаження та деградацію. Тому обумовлюється необхідність 
впровадження ґрунто- і водоохоронних заходів та раціоналізації 
ресурсокористування у глобальному масштабі. У країнах Євросоюзу 
(Німеччина, Франція, Польща) заходи з охорони ґрунту від ерозії визнано 
пріоритетними та такими, що потребують активної підтримки держави для їх 
реалізації. Головною умовою ефективного функціонування сільського 
господарства є постійна турбота про охорону ґрунтів та здійснення системи 
заходів з підвищення їх родючості. Більше того, основним принципом 
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законодавства зазначених країн є неприпустимість заходів, що спричиняють 
погіршення якості, забруднення і виснаження природних ресурсів.  

Ще одним з напрямів охорони природних ресурсів у країнах ЄС є 
екстенсифікація рільництва. Недотримання вимог (виведення з обробітку 
деградованих земель з подальшим проведенням ґрунтозахисних робіт) 
призводить до позбавлення від державного субсидування. 

У Швеції заохочують фермерів до добровільного вилучення земельних 
ділянок з процесу сільськогосподарського виробництва. Компенсація 
надається тим фермерам, що виводять з використання 20% і більше своїх 
земель на термін понад 5 років.  

У Франції було вилучено з обороту та залісено 300 тис. га 
підтверджених ерозії сільськогосподарських угідь.  

Багато розвинених країн світу (США, Німеччина, Нідерланди, Канада) 
усвідомили важливість охорони родючості ґрунтів від ерозії і законодавчо 
закріпили цілу систему спрямовану на їх збереження. У США і Канаді після 
ерозійної катастрофи розпочався широкий перехід на мілкий і поверхневий 
ґрунтозахисний обробіток ґрунту  

У Бельгії дослідів підтверджують, що для зменшення змиву необхідно 
близько 7,5 % площ ріллі займати пасовищами або лісовими смугами. 

У Німеччині земельні ділянки розміщують так, щоб напрямок 
обробітку був перпендикулярний схилу місцевості, по можливості — 
паралельно горизонталям (контурний обробіток). 

В Україні теж створена досить потужна нормативно-правова база щодо 
охорони земельних ресурсів, проте діє вона малоефективне або взагалі не діє. 
Зрошуване землеробство покликано поліпшувати стан ґрунтів, проте досить 
часто спостерігається зворотна тенденція. Через відсутність 
широкомасштабних ґрунтоохоронних заходів та через недотримання 
принципів науково обґрунтованого земле- та водокористування при зрошенні 
відмічається формування негативних проявів, зокрема: вторинне засолення та 
осолонцювання, посилення дефіциту водних ресурсів та нераціональне 
водокористування, забруднення водних ресурсів, агрофізична деградація 
ґрунтів тощо. Втрати гумусу і поживних речовин зафіксовано на 43 % ріллі, 
переущільнення – 39 %, замулювання та кіркоутворення – 36 %, водною 
ерозією охоплено 16,6 % орних земель України. 

 
2 ОСОБЛИВОСТІ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 

 
2.1 Географічне розташування території Донецької області 
 
Донецька область розташована у степовій зоні південно-східної 

частини України, межує з Дніпропетровською та Запорізькою областями (на 
південному заході та заході), Харківською областю (на північному заході), 
Луганською областю (на північному сході), Ростовською областю Російської 



8 
 

Федерації (на південному сході), з півдня омивається Азовським морем. 
Загальна площа – 26,5 тис. км. (4,4 % від усієї території України). 

Донецька область простягається на 270 км з півночі на південь та на 
190 км із заходу на схід.  

Загальна довжина кордонів області складає 1 526 км, з них: сухопутні - 
1376 км, морські - 140 км. Найвище місце області - безіменна висота 336 м 
над рівнем моря і розташована поблизу залізничних зупинкових пунктів 
Платформа № 3 та Метеорологічний в Дебальцеві; найнижче місце (- 0,4 м) - 
рівень води в Азовському морі. 

Крайні точки області: 
• північна - висота 195 м у Краснолиманському районі; 
• південна - село Білосарайська Коса Першотравневого району; 
• західна - поблизу села Комишуваха Великоновосілківського району; 
• східна - поблизу села Верхній Кут Шахтарського району. 
Географічний центр області знаходиться в селі Піски Ясинуватського 

району. 
 
2.2 Клімат, як показник природного середовища 

 
У кліматичному відношенні Донеччина належить до степової 

атлантико-континентальної області помірного поясу. Основними рисами 
клімату в регіоні є: континентальність, значні добові і річні амплітуди 
температури повітря, мала кількість опадів, відлиги, часті тумани, 
посушливо-суховійні явища. Усе це обумовлено віддаленістю від 
Атлантичного океану, близькістю Азіатського материка, рельєфом, 
незначним впливом Чорного й Азовського морів. Спостерігається порівняна 
однорідність території у кліматичному режимі. Виділяється лише центральна 
частина Донецького кряжа (Дебальцеве), де прохолодніше (вплив рельєфу), і 
Маріуполь, де температура вища (вплив Азовського моря). Відзначається 
деяке посилення континентальності у східному напрямку.  

Дана територія відноситься до Донецької фізико-географічної області 
Лівобережно-Дніпровської північної провінції Степової зони. Різко 
континентальний клімат Донбасу характеризується посушливим літом та 
порівняно холодною зимою з нестійким сніговим покривом. Малосніжні та 
безсніжні зими з підсиленим вітровим режимом, часті суховії і засухи в 
весінньо-осінні періоди створюють дуже складні умови для вирощування 
сільськогосподарських культур. Середня температура найхолоднішого місяця 
(січень) – (мінус 6,3 оС), при опадах у вигляді дощу та снігу (12,5 мм), що 
менше за середньорічні значення в 2,8 рази. Температура повітря 
найтеплішого місяця (липень) складає + 23,5 оС. Кількість опадів перевищує 
середньорічні значення в 2,5 рази. Відносна вологість повітря у Донецькому 
регіоні за рік становить 73 % , у липні — 57 %. Переважає вітер східних 
напрямків. 
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На підставі вище переліченого, слід зазначити: погодні та кліматичні 
умови поряд із властивостями ґрунту є першочерговими і незамінними 
факторами росту продуктивності сільськогосподарських культур.  

 
2.3 Ґрунти Донецької області 

 
Ґрунти Донецької області сформувалися під впливом багатьох факторів 

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

Основними ґрунтоутворюючими породами в межах цього регіону є 
леси і лесовидні породи, легкоглинистого і важкосугленкового складу. 
Ґрунти представлені переважно чорноземами звичайними 
важкосуглинистого механічного складу, в тому числі: слабозмиті –  
64,9 %, середньозмиті – 11,7 %, сильнозмиті 2,3 %; потужність гумусового 
горизонту досягає 85 см, вміст гумусу сягає до 5,5 %.  

На вододільних просторах північно-східної частини району значні 
площі займають чорноземи звичайні малогумусні легоглинистого складу; 
на північному заході– міститься великий масив чорноземів південних 
малогумусних, в тому числі: слабозмиті – 78,7 %, на лесових 
легкоглинистих породах. 

Окремими острівцями зустрічаються чорноземи звичайні 
середньогумусні вилуговані, чорноземи звичайні середньогумусні глибокі 
на лесових породах та чорноземи на щільних глинах, легко-, середньо- і 
важкоглинистого складу.  

В долинах річок Айдара, Красної, Борової та ін. поширені лучно-
чорноземні глибоко-солонцюваті ґрунти на лесових породах, чорноземно-
лучно поверхнево-, слабо-, середньо- і сильносолонцюваті ґрунти, 
чорноземно-лучні ґрунти на алювії сучасному та лучно-болотні 
солонцюваті ґрунти.  

 
2.4 Сучасний стан ґрунтового покриву Донецької області 
 
Використання земельного фонду області потребує пильного контролю 

за станом його родючості. яка розв’язує низку важливих проблем, пов’язаних 
з ґрунтово-агрохімічним моніторингом, високоефективним застосуванням 
агротехнологій, підвищенням продуктивності землеробства та її культури, а 
також збереження довкілля.  

Агрохімічне обстеження ґрунтів було здійснено в 1964 році. Це 
сприяло раціональному зростанню обсягів застосування мінеральних та 
органічних добрив. Використання мінеральних добрив у господарствах 
області зросло від 9 кг до 121 кг поживних речовин на 1 га, або більше, ніж у 
13 разів. Водночас майже в 3 рази (з 2,5 т/га до 7,4 т/га) збільшились обсяги 
застосування органічних добрив. Комплексне застосування в значних обсягах 
мінеральних та органічних добрив зумовило підвищення рівня родючості 
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ґрунтів. Досягнуто стабілізації вмісту гумусу, запаси рухомого фосфору в 
ґрунті збільшилися вдвічі (з 55 мг/кг до 107 мг/кг діючої речовини), 
обмінного калію у 1,2 разу (з 142 мг/кг до 169 мг/кг діючої речовини). 
Завдяки підвищенню родючості ґрунтів урожайність зернових культур зросла 
в 2,1 рази і склала в 1990 році 35,1 ц/га. [24]. 

Проте, починаючи з 1991 року, обсяги застосування органічних та 
мінеральних добрив значно зменшуються. Найменший рівень внесення 
мінеральних добрив на гектар посівної площі – 16 кг/га діючої речовини – 
був зафіксований у 2000 році. В останні роки у господарствах області 
спостерігається тенденція збільшення обсягів використання мінеральних 
добрив. Під урожай 2007 року їх було використано 38,8 тис. тон, це у 2,3 рази 
більше, ніж було у 2000 році, та на 5 % більше, ніж у 2006 році. В середньому 
за 2003-2007 роки на гектар посівної площі внесені по 0,6 тони органічних та 
34 кг поживних речовин мінеральних добрив, що менше проти рівня  
1990 року щодо органічних добрив у 12 разів, мінеральних – у 3 рази. Такий 
рівень внесення добрив призводить до погіршення поживного режиму 
ґрунтів області й відповідно обумовлює зниження врожайності та якості 
сільськогосподарської продукції.  

Результати досліджень останніх 20 років свідчать про помітні зміни в 
забезпеченні ґрунтів області гумусом. Вміст гумусу у ґрунтах області за цей 
період знизився на 0,2 абсолютного відсотка (від 4,4 % до 4,2 %). Найбільше 
зниження ґрунтових запасів гумусу встановлено в господарствах 
Артемівського, Красноармійського, Старобешівського, Шахтарського 
районів. В цілому по області площі ґрунтів з високим вмістом гумусу 
зменшилися на 306,5 тис. га, дуже високим – на 168,9 тис. га. Зниження 
ґрунтових запасів гумусу зумовлюється його мінералізацією, різким 
скороченням внесення в ґрунт насамперед органічних добрив, площ 
багаторічних трав, недотриманням сівозмін, зменшенням надходження 
рослинних решток через зниження врожаїв сільськогосподарських культур, 
проявом зростаючих ерозійних процесів тощо. Середній вміст рухомого 
фосфору в цілому по області 109 мг/кг ґрунту, стало менше ґрунтів з дуже 
високою забезпеченістю – на 69,1 тис. га, з високою – на 54,5 тис. га, з 
підвищеною – на 100,0 тис. га. Середній вміст обмінного калію в регіоні 
складає 163 мг/кг ґрунту.  

Аналіз та узагальнення результатів агрохімічного обстеження ґрунтів 
Донецької області, вивчення динаміки його показників доцільно поєднувати з 
визначенням балансу гумусу й поживних речовин. В ґрунтах області 
спостерігався близький до бездефіцитного баланс гумусу, але в останній час, 
коли знизилися обсяги внесення органічних добрив та через спад 
урожайності сільськогосподарських культур зменшилась і кількість 
пожнивно-кореневих залишків, баланс гумусу став істотно від’ємним. 
Від’ємний баланс гумусу в розрахунку на 1 га посівної площі в цілому по 
області становить 0,52 т/га, а від’ємний баланс поживних речовин у ґрунтах 
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області склав 152 кг/га посівної площі, в тому числі азоту 34 кг, фосфору  
23 кг, калію 95 кг.  

Ґрунтові запаси гумусу та елементів живлення рослин 
продовжуватимуть зменшуватися, якщо не вжити невідкладних заходів по 
збереженню та охороні родючості ґрунтів області. 

Таким чином на землях Донбасу прискорено розвиваються процеси 
ерозії. Середньо- та сильноеродовані чорноземи поширюються у всіх районах 
області на схилах від 3 о до 7 о і більше. Загальна площа цих земель сягає 
майже до 3 млн. га, а в районі Донецького кряжу кількість еродованих 
ґрунтів перевищує 90 %, тому на цих землях процеси ерозії проявляються і 
розвиваються більш прискорено. Для області, з її сильно пересіченим 
ландшафтом особливо актуальні питання захисту ґрунтів від водної ерозії, де 
в середньому з 1 га ріллі змивається близько 24 т ґрунту за рік.  

До того ж Донецька область знаходиться в зоні значної небезпеки 
вітрової ерозії, тобто мають місце ерозійні ситуації і певна ймовірність 
прояву так званих «чорних бур», місцевого видування. Небезпеку 
спричиняють і процеси пилування, інакше кажучи, видування при 
безпосередньому проведенні технологічних операцій при вирощуванні 
сільськогосподарських культур. Результати аналізу розвитку сільського 
господарства України в цілому, і в східному регіоні, зокрема, свідчать, що 
родючість ґрунту поступово знижується, і вже більше 50 % ріллі еродовані 
[25].  

Вся область схильна до проявів вітрової ерозії з переважанням вітрів 
східного, південно-східного напрямків. З жовтня по квітень переважають 
вітри південно-східних напрямків. За даними досліджень відділу родючості 
ґрунтів та ґрунтозахисних технологій ННЦ ІГА «імені О. Н. Соколовського» 
[26] середня швидкість вітру варіює в межах від4 м/с до 8,6 м/с, максимальна 
– від 18 м/с до 40 м/с і виникає при швидкості вітрового потоку більше  
10 м/с.  

Суховії та пилові бурі викликані в основному південно-східними 
вітрами. Найбільш руйнівні для ґрунтів і посівів сільськогосподарських 
культур є бурі в квітні повторюваність яких складає 37 %, при втратах ґрунту 
від 2 т/га до 10 т/га за рік, що в свою чергу перевищує допустиму норму  
(2-3 т/га за рік) [27].  

Питання про наслідки, обумовлених ерозією, є одним з найбільш 
розроблених, що дозволяють узагальнити негативні екологічні наслідки: 

1. втрати зі слабозмитих ґрунтів становлять до 2 тис. т/га; 
середньозмитих до 4 тис. т/га; сильнозмитих – 6 тис. т/га; 

2. негативний баланс гумусу; 
3. вторинна карбонатизація ґрунтів – збільшення рН і зв'язування 

фосфору; 
4. фізична деградація ґрунтів; 
5. падіння бонітету ґрунтів; 
6. аридизация ґрунтів – ерозійна посуха; 
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7. несприятлива трансформація структури ґрунтового покриву. 
Великої шкоди ґрунтам завдає механічна обробка: оранка, культивація, 

боронування і т. і. Все це підсилює вітрову і водну ерозію. На зміну 
традиційним методам обробки ґрунтів поступово приходять ґрунтозахисні з 
помітно меншим обсягом механічного впливу. Їх роль полягає у підвищенні 
стійкості до вітрової ерозії в комплексі з наявністю на поверхні поля 
пожнивних залишків, що дозволяє ефективно боротися з ранньовесняною 
посухою, що завдає великої шкоди посівам, що сприяють зниженню 
родючості ґрунту, і в свою чергу впливає на якість і кількість 
сільськогосподарської продукції. 

У зв'язку зі схильністю земель Північного Степу до водної та вітрової 
ерозії важливе значення мають протиерозійні заходи. 

 
3 ПРОБЛЕМА ВІТРОВОЇ ТА ВОДНОЇ 

ЕРОЗІЇ ГРУНТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

На сучасному етапі розвитку земельних відносин в Україні 
загострилась проблема масштабного поширення ерозійних процесів на 
сільськогосподарських землях. Ця тенденція зумовлена нехтуванням 
екологічними нормами землекористування та принципами контурно-
меліоративної організації території, у результаті чого утворюються яри, 
балки, річкові долини тощо. Чинники, які впливають на виникнення та 
інтенсивність ерозійних процесів, поділяться на дві групи: природні та 
соціально-економічні. Останні пов'язані з діяльністю людини, що сприяє 
посиленню впливу води та вітру на ґрунт. Сучасні прояви ерозії, як правило, 
проявляються в разі поєднання обох груп чинників. Природні чинники 
створюють умови для виникнення ерозії, а неправильна господарська 
діяльність людини є основною причиною, що призводить до прискорення її 
розвитку. Основними чинниками розвитку водної ерозії є особливості та 
кількість випадання опадів, товщина снігового покриву, глибина 
промерзання ґрунту, інтенсивність танення снігу, а також рельєф місцевості 
та кліматичні особливості. 

За результатами зібраних матеріалів було простежено динаміку 
ерозійних процесів дослідної території. 

Ерозійну небезпеку оцінено за значенням індексу збереження ґрунтів 
(ІЗГ) [25], який дорівнює відношенню потужності гумусового генетичного 
горизонту до величини імовірного змиву ґрунту 10 % забезпеченості на рік. 
Індекс характеризує термін (роки) можливих втрат цього найбільш родючого 
генетичного горизонту 

Додатковий показник, для агроландшафтів Донецького регіону з 
уточненням по якісним та кількісним характеристикам ґрунтового покриву 
даної території. 
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Однаковий за ступенем змитого шару об’єм ерозії веде до втрат 
родючості на ґрунтах різної еродованості. Чим більше еродованість ґрунту 
тим більшими є такі втрати (табл. 3.1, Додаток А. 1). 

 
Таблиця 3.1 – Втрати ґрунту еродованих ґрунтів на схилах різної 

крутості 
Крутість 
схилу, 

градуси 

Втрати ґрунту еродованих ґрунтів, т/га 
слабо 

еродовані 
середньо 
еродовані 

сильно 
еродовані 

середнє значення 
усього середнє 

0-1 0,1 1,0 5,2 6,3 2,1 
1-3 0,6 7,4 10,1 18,1 6,0 
3-5 3,0 8,9 14,7 26,6 8,9 
5-7 5,7 12,4 17,8 35,9 12,0 
 
На слабо еродованих ґрунтах норми змиву в залежності від крутості 

коливаються від 0,1 т/га до 5,7 т/га; на середньо еродованих від 1,0 т/га до 
12,4 т/га; втрати на сильно еродованих є значно більшими – 5,2 т/га –  
17,8 т/га. 
 

Таблиця 3.2 – Змив ґрунту та поживних речовин на стаціонарному 
досліді 
Показники ґрунтового аналізу Схил 0-1о Схил 3-5о Схил 5-7о 
Змив ґрунту, т/га 1,3 1,5 8,4 
Винос NO3, мг/100 г ґрунту 5,3 8,4 12,8 
Винос Р2О5, мг/100 г ґрунту 8,7 10,0 12,5 
Винос органічної речовини, % 0,3 0,4 0,9 

 
При змиві 1,3 т/га на території з ухилом 0-1о вилучено з ґрунту NO3 – 

5,3 мг/100 г; Р2О5 – 8,7 мг/100 г; гумусу – 0,3 %. На території з ухилом 3-5о 
кількість змиву збільшується до 1,5 т/га відповідно кількість вилучених 
речовин NO3 збільшується у 1,6 рази; Р2О5 у 1,1 рази; гумусу у 1,3 рази. На 
території з ухилом 3-5 о зафіксовано максимальний винос ґрунту – 8,4 т/га 
відповідно вилучення нітратного азоту сягає до 12,8 мг/100 г; рухомого 
фосфору до 12,5 мг/100 г; гумусу до 0,9 %.  

Оцінювання показників ґрунтового аналізу, при існуючих варіантах 
обробітку, дають уявлення про те, що розрахунковий фактичний змив та 
винос ґрунту на території з ухилом 5-7 о мають високі значення. Площа 
вирощування сільськогосподарських культур на цієї території потребує 
постійного залуження. 

На підставі здійсненого дослідження розраховані передбачувані річні 
втрати ґрунту від водної ерозії (табл. 3.3). Отримані у дослідженнях 
результати свідчать, що використання середньозмитих ґрунтів призводить до 
зростання показника втрат ґрунту під просапними і колосовими культурами у 
3 рази порівняно зі слабозмитими ґрунтами. 
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Таблиця 3.3 – Повні річні втрати ґрунту від водної ерозії в 
агроландшафті різного ступеню еродованості 

 
Обробіток 

ґрунту 

Показник повних річних збитків, т/га 
просапні с.-г. культури колосові с.-г. культури 

слабозмиті 
ґрунти 

середньо- 
змиті 

ґрунти 

слабозмиті 
ґрунти 

середньо- 
змиті 

ґрунти 
Нульовий 10,0 30,0 9,3 27,9 

Мінімальний 9,9 29,8 9,2 27,7 
Традиційний 10,3 30,9 9,5 28,6 

 
Водночас дані таблиці вказують, що застосування ґрунтозахисної 

системи обробітку ґрунту (мінімального) зменшує цей показник у порівнянні 
з традиційним під просапними культурами на середньозмитих ґрунтах на  
3,6 %, на слабозмитих – 3,9 %; по колосовим сільськогосподарським 
культурам – 3,1 % та 3,2 % відповідно. 

Процес дефляції ґрунтів є стохастичним процесом, який зумовлюється 
збігом у часі та просторі двох факторів: високої швидкості вітру, достатньої 
для підняття в повітря ґрунтових часток, та наявності дефляційно-нестійкої 
поверхні агроландшафтів. Поняття нестійкої поверхні включає відсутність 
вільної вологи, низька грудкуватість, відсутність на поверхні достатньої 
кількості рослинності або стерньових решток. З цього переліку вирішальне 
значення для визначення дефляції поверхневого шару ґрунтового покриву в 
критичний період (лютий травень), має грудкуватість верхнього шару ґрунту.  

Результати показника грудкуватості ґрунту в залежності від способу 
його обробітку у сівозміні викладено у таблиці 3.4. 

 
Таблиця 3.4 – Грудкуватість ґрунту залежно від способу його обробітку  

Обробіток 
ґрунту Культура Грудкуватість, % 

жовтень березень травень 

Мінімальний 

Соняшник 86,3 76,1 86,5 
Кукурудза 87,5 78,1 87,4 

Пшениця оз. 87,2 76,9 87,2 
Гірчиця 85,4 76,3 85,6 

Нульовий 

Соняшник 86,9 75,8 86,7 
Кукурудза 87,5 77,6 86,8 

Пшениця оз. 88,3 77,1 87,0 
Гірчиця 86,6 76,4 85,7 

Традиційний 

Соняшник 81,2 70,0 81,1 
Кукурудза 80,4 71,6 80,3 

Пшениця оз. 81,2 70,5 81,1 
Гірчиця 80,8 71,2 80,6 
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Узагальненням даної таблиці виявлено, що головні втрати 
грудкуватості відбуваються взимку. Якщо порівнювати розпорошеність 
ґрунту по культурам, то видно, що пройшла інтенсивна руйнація вітростійкої 
структури ґрунту. 

Очевидно, що це пов’язано зі специфічними погодними умовами зими 
та способом обробітку ґрунту. Дослідження динаміки агрегатного складу 
верхнього шару ґрунту з осені до весни вказують на пряму залежність 
грудкуватості від кількості циклів «заморожування-танення». 

В умовах теплої зими з частими відлигами і частими переходами 
температури повітря через 0о, відбулося розпорошення структури 
поверхневого шару ґрунту від 11 до 13 % за всіма способами обробітку. На 
початок вегетації грудкуватість за всіма варіантами збільшується і 
знаходиться в межах від 80 до 87 %. 

Реалізація процесу дефляції на дослідної території виникає і в умовах 
повного збігу в просторі і часі двох головних чинників, які визначають цей 
процес, а саме: наявності дефляційно-небезпечного вітру та дефляційно-
небезпечного стану поверхні ґрунту. Останнє визначається структурним 
складом ґрунту та наявністю рослинних залишків, які збільшують шорсткість 
поверхні ґрунту. 

В таблиці 3.5 наведено основні протидефляційні параметри чорнозему 
звичайного в залежності від обробітку ґрунту: ґрунт за мінімальним і 
нульовим обробітками має середній показник протидефляційної стійкості на 
рівні 87,3 %, проти традиційного, вміст за яким знижується до 80,9 %.  
 

Таблиця 3.5 – Протидефляційна характеристика чорнозему звичайного 
в залежності від способу обробітку ґрунту. 

Обробіток Вміст агрегатів, % Механічна 
міцність,  

% 

Показник  
вітростійкості,  

% 
більше 
1 мм 

менше 
0,25 мм 

Нульовий 87,3 2,1 90,1 84,5 
Мінімальний 86,6 2,8 85,9 83,8 
Традиційний 80,9 9,2 80,4 79,2 

 
Відповідно розподіляється вміст фракції менше 0,25 мм, яка 

найшвидше видувається: за мінімальним і нульовим обробітками – до 2,8 %, 
за традиційним – 9,2 %. Показник механічної міцності агрегатів високий за 
всіма варіантами обробітку, але переважає за мінімальним – 90,1 %, що 
відповідає високому показнику вітростійкості – 84,5 %. 

Унаслідок наведених параметрів усі три обробітки мають високий 
відсоток механічної міцності і показника вітростійкості. Що свідчить про 
високий протидефляційний стан поверхні ґрунту. 

Вірогідність вітрової ерозії визначається при наявності розпилення 
поверхневого шару і кількістю рослинних решток на поверхні ґрунту. 
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Здатність ґрунту до розпилення залежить від механічної зв’язності 
структурних агрегатів.  

За даними досліджень зв’язність дослідної ділянки, враховуючи 
генетичний тип, підтип і грансклад, дорівнює 35 %. Найбільший вплив на 
швидкість повітряного потоку має рослинність, шорсткість поверхні ґрунту і 
рельєф місцевості. Рослинний покрив, особливо густий, сильно послабляє 
швидкість вітру. В міру наближення до поверхні ґрунту швидкість вітру 
увесь час знижується, досягаючи мінімальних розмірів, а часто і штилю біля 
самої поверхні. 

На основі отриманих даних зроблений розрахунковий прогноз 
потенційної небезпеки від вітрової ерозії: на схилах крутістю 3-5 о швидкість 
вітру сягає до 16 м/с, а збиток від дефляції становить 9,4 т/га; на схилах 
крутістю 5-7 о при швидкості вітру 19,0 м/с збиток від дефляції становить 
10,9 т/га; на рівнинній території швидкість вітру різко збільшується (21 м/с), 
відповідно показник збитку від дефляції збільшується до 14,8 т/га. Слід 
підкреслити, що втрати ґрунту від видування і розмір можливої шкоди від 
вітрової ерозії по мірі збільшення градусу ухилу зростає, а швидкість 
вітрового потоку суттєво збільшується на рівнинних територіях 

Вирішальне значення для встановлення податливості ґрунту до вітрової 
ерозії має величина ерозійної небезпеки клімату. Кліматичний показник 
потенційної небезпеки вітрової ерозії для чорноземів звичайних Донецького 
регіону дорівнює 2,28 [28], за яким регіон відносять до зони сильної вітрової 
ерозії. 

Для розрахунку загального показника стійкості ґрунту проведено облік 
впливу рельєфу на піддатливість ґрунту до вітрової ерозії. Згідно панівних 
вітрів дослідна ділянка знаходиться на завітрюваному схилі крутизною 3 – 5о 
та коефіцієнтом зміни стійкості вітру – 1,3. Загальний показник ерозійної 
стійкості дорівнює 11,8; що за групою ґрунтів за степенем стійкості до 
вітрової ерозії відноситься до низького рівню. Визначений показник 
застосовано для раціонального використання ерозійно-стійких 
агроландшафтів в умовах Донбасу. 

Таким чином, маючи у своєму розпорядженні дані щодо основних 
протидефляційних характеристик ґрунту, можна робити конкретні прогнози 
та давати рекомендації стосовно покращення протидефляційної стійкості 
ґрунтів у конкретному господарстві чи регіоні. 

Як фізичний процес вітрова ерозія носить вірогідний характер і може 
проявлятися тільки у випадку поєднання у просторі і часі таких факторів : 
наявність вітру, ерозійна швидкість вітру, нестійкий стан поверхні ґрунту.  

За аналізом даних в поточному році зафіксована пильна буря, яка 
тривала з 22 вересня по 23 вересня. Максимальна швидкість вітрового потоку 
в цей період становила 18,6 м/с. В зоні лісосмуг протягом всього періоду 
пильної бурі , сила вітру в середньому слабшає – на 15 %. 

На дослідному полі площею 108 га після збору врожаю соняшнику за 
наявності вітру поривом до 20 м/с працювала агротехніка, яка проводила 
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дискування у два сліди. В результаті виник процес пиляння з виносом 
верхнього шару ґрунту. У підсумку максимальна кількість винесеного ґрунту 
– 2,2 г/см3. 

Для розрахунку втрат від вітрової ерозії отримані величини критичної 
швидкості вітру, при яких починається процес вітрової ерозії (пороги 
швидкостей вітру). Структурним аналізом ґрунту встановлено наявність 
дрібних часток ґрунту (менше 0,25 мм), які сприяють початку дефляції навіть 
при відносно низькій швидкості вітру. Користуючись цими даними 
розраховані умовно-потенційні втрати ґрунту ерозійно-небезпечних земель 
регіону (табл. 3.6). 

 
Таблиця 3.6 – Розрахункові умовно-потенційні втрати ґрунту схилових 

чорноземів звичайних  
Варіанти 
обробітку 

ґрунту 

Швидкість 
вітрового 

потоку, м/с 

Кількість часток 
(менше 0,25 мм), 

% 

Умовно потенційні 
втрати ґрунту, т/га 

Нульовий  
16,0 

0,50 0,02 
Мінімальний 0,84 0,03 
Традиційний 1,30 0,05 

 
За традиційним обробітком виявлена більша кількість часток (менше 

0,25 мм) відповідно втрати ґрунту за цим обробітком найвищі і становлять 
0,05 т/га. Варіанти з мінімальним та нульовим обробітками зменшують 
кількість часток від 0,8 % до 0,5 %, що відповідно зменшує умовно 
потенційні втрати за цими обробітками в середньому на 0,025 т/га. 

Таким чином, мінімалізація обробітку ґрунту менш розпорошує 
ґрунтовий покрив на мілкі агрегати, захищаючи його шаром рослинних 
залишків від видування, а збереження стерні після збирання врожаю 
затримує пориви вітру у зимовий період. За даними проведених досліджень 
встановлено: за нульовим обробітком при висоті снігового покриву 13,9 см 
швидкість вітру стримувалася до 5,2 м/с; за мінімальним обробітком висота 
снігу зменшувалась до 11,4 см відповідно швидкість вітру збільшувалась до  
12,9 м/с; за традиційною технологією висота снігу зменшилась до 9,5 см, а 
показник швидкості вітру підвищився до 16,0 м/с. 

На основі отриманих даних зроблений розрахунковий прогноз 
потенційної небезпеки від вітрової ерозії: на схилах крутістю 3-5 о швидкість 
вітру сягає до 16 м/с, а збиток від дефляції становить 9,4 т/га; на схилах 
крутістю 5-7 о при швидкості вітру 19,0 м/с збиток від дефляції становить  
10,9 т/га; на рівнинній території швидкість вітру різко збільшується (21 м/с), 
відповідно показник збитку від дефляції збільшується до  
14,8 т/га.  

Таким чином, втрати ґрунту від видування і розмір можливої шкоди від 
вітрової ерозії по мірі збільшення градусу ухилу зростає, а швидкість 
вітрового потоку суттєво збільшується на рівнинних територіях. 
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4 ВМІСТ ГУМУСУ В ЧОРНОЗЕМІ  
ЗВИЧАЙНОМУ ЗАЛЕЖНО ВІД  

АГРОВИРОБНИЧОГО ВИКОРИСТАННЯ 
 

Вміст гумусу має вагоме значення для різних рівнів і інтенсивності 
ведення землеробства. Наразі для України характерне екстенсивне 
землеробство, за якого в ґрунтах зменшується його вміст і погіршується 
якість. Це пов`язане з існуючою нині структурою посівних площ, рівнем 
застосування органічних і мінеральних добрив та пожнивних решток 
сільськогосподарських культур, який не забезпечує достатнього надходження 
органічної речовини в ґрунт і відтворення гумусу, адже в ґрунтах постійно 
відбуваються два протилежних процеси – мінералізація та синтез, а від того, 
який із них переважає, й залежить їх гумусний стан. Питання гумусного 
стану ґрунтів нерозривно пов’язане не лише з моніторингом їх поживного 
режиму, а й з екологічним статусом ґрунтів та їх біосферними функціями.  

Досліджуючи більш детально вміст гумусу в орному шарі на дослідній 
території встановлено, що практично за мінімальної технології, включаючи 
нульовий обробіток, разом із загальним підвищенням гумусу в орному шарі 
порівняно з традиційним обробітком відбувається чітка диференціація його 
вмісту із поступовим зниженням в нижніх шарах.  

За результатами визначення вмісту загального гумусу (табл. 4.1) на 
початку періоду досліджень зафіксована деяка перевага до збільшення 
показника гумусу на всіх варіантах досліду. 

 
Таблиця 4.1 – Уміст загального гумусу в чорноземі звичайному 

залежно від способів обробітку ґрунту за сівозміну 
Обробіток 

ґрунту 
Шар 

ґрунту, 
см 

Уміст загального гумусу, % 
соняш- 

ник 
пшениця 

озима 
кукурудза гірчиця  чорний 

пар 

Мінімальний 

0-10 4,7 4,5 4,6 4,8 5,7 
10-20 4,5 4,2 4,3 4,4 5,1 
20-30 4,1 4,0 4,2 4,0 4,8 
0-30 4,4 4,2 4,4 4,4 5,2 

Нульовий 

0-10 4,6 4,4 4,5 4,2 5,2 
10-20 4,4 4,3 4,1 4,1 4,8 
20-30 4,0 3,9 4,0 3,9 4,6 
0-30 4,3 4,2 4,2 4,1 4,4 

Традиційний 

0-10 4,5 4,3 4,1 4,0 5,0 
10-20 4,1 3,8 3,9 3,6 4,2 
20-30 4,0 3,9 3,6 3,6 3,7 
0-30 4,2 3,5 3,8 3,7 4,3 

Ретроспективні  
дані (середнє) 0-30 см 3,2 
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Очевидно така тенденція є наслідком тривалого застосування 
традиційного обробітку до початку наших досліджень (3,2 % – 
ретроспективні дані). Вміст гумусу перерозподіляється по профілю ґрунту 
відповідно до ступеня мінімізації обробітку ґрунту. На варіантах з 
мінімальним обробітком в шарі ґрунту 0-10 см, вміст гумусу по всім 
культурам сівозміни вище в порівнянні з традиційним у середньому на 0,2 % 
– 0,8 %; в шарі 10-20 см на 0,4 % – 0,9%; в шарі 20-30 см на 0,1 % – 1,1 %. За 
нульовим обробітком різниця за вмістом гумусу в шарі ґрунту 0-10 см 
коливалася від 0,1 % до 0,4 %; в шарі ґрунту 10-20 см від 0,2 % до 0,6 %; в 
шарі 20-30 см від 0,4 % до 0,9 %. 

Таким чином уміст загального гумусу після мінімального обробітку за 
культурами сівозміни коливається у межах від 4,3 до 5,2 %, що точно 
відповідає еталонному параметру за Тюриним (4,1 – 5,0 % – високий вміст).У 
порівнянні з ретроспективними даними простежується пиріст вмісту гумусу 
у середньому на 1,3 % (рис. 4.1).  

 

 
Рисунок 4.1 – Приріст гумусу в 0-30 см шарі грунту за мінімальним обробітком 

 
За нульовою технологією приріст гумусу становить – 1 % (рис. 4.2). 

 

 
Рисунок 4.2 – Приріст гумусу в 0-30 см шарі грунту за нульовим обробітком 
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Традиційний обробіток за кількості гумусу варіює у межах від 3,5 % до 
4,3 %, в середньому за сівозміною приросту не спостерігається. На рисунку 
(Додаток А.2) демонструється матеріал щодо якості ґрунтів за цим критерієм 
упродовж всього дослідного періоду за допомогою картограм. 

На початок досліджень, за ретроспективними даними дослідна 
територія характеризується середньою забезпеченістю за вмістом гумусу в 0-
30 см шарі ґрунту (від 2,1 % до 3,0 %) і охоплює 15 % усієї території, у 
подальших дослідженнях (2001-2009 рр.) вміст гумусу збільшується до 
підвищеного (3,1 % -4,0 %) і охоплює 47 %; використання мінімальної 
технології обробітку ґрунту збільшує вміст гумусу до 4,8 % і охоплює 77 % 
дослідної території.  

В цілому результати досліджень показали позитивний вплив 
мінімального і нульового обробітків на збільшення забезпеченості гумусом, 
що є визначальним фактором урожайності культури в досліді. 

Узагальнюючи отримані результати, слід відмітити – прогнозування 
вмісту гумусу та взагалі гумусового стану чорноземів звичайних є 
математичним підходом до вирішення проблеми раціонального використання 
ґрунтів в системі господарювання на схилах Північного Степу і 
інформаційно забезпечить просторову оптимізацію організаційних та 
агротехнічних заходів. 

 
5 ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОБРОБІТКУ 

ҐРУНТУ НА ЗАПАСИ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ 
 
Сталість сільськогосподарського виробництва в Степу значною мірою 

визначається запасами ґрунтової вологи. На жаль, останнім часом 
простежується погіршення водного режиму чорноземів і 
вологозабезпеченості рослин в зв’язку з проявом аномальних явищ погоди, 
розвитком ерозійних процесів, порушенням системи землеробства. Одним із 
принципів, який керує властивостями ґрунту і впливає на збереження 
продуктивної вологи є обробіток ґрунту. В цілому це зумовлює необхідність 
удосконалення базових елементів агротехніки вирощування польових 
культур, унормування антропогенного впливу на ґрунт шляхом поліпшення 
структури посівів, запровадження технологій мінімального обробітку ґрунту, 
раціонального використання мінеральних добрив і рослинних решток [29-33]. 
В умовах зони нестійкого, а тим більше недостатнього зволоження з різкими 
засушливо-суховійними вітрами де гідротермічний показник в середньому 
коливається від 0,86 до 0,89, при опадах за XI-III (холодний період) – 180 мм 
та їх засвоєнням 47 % відбувається залежність продуктивності 
сільськогосподарських культур від запасів продуктивної вологи в 
кореневмісному 0-100 см шарі ґрунту. В зв’язку з особливостями ґрунтово-
кліматичних умов регіону зміна накопичення вологозапасів в ґрунті 
обумовлена і обробітком ґрунту. 
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В результаті визначення динаміки запасів продуктивної вологи ґрунту 
на чорноземах звичайних Донецького регіону отримана залежність водного 
забезпечення культур сівозміни від глибини обробітку ґрунту в різні періоди 
вегетації за два контрастні роки – 2015 р посушливий з кількістю річних 
опадів – 451,2 мм (табл. 5.1); 2016 – вологий – з кількістю річних опадів  
520 мм (табл. 5.2). 

 
Таблиця 5.1 – Динаміка запасів продуктивної вологи у 0-100 см шарі 

ґрунту під кукурудзою на зерно 
Обробіток 

ґрунту 
У міліметрах 

горизонт, 
см 

весняний 
період 

період 
вегетації 

перед збором 
врожаю 

 
Нульовий 
обробіток 

0–10 9,8 4,9 12,3 
10–20 10,2 5,3 10,0 
20–30 8,9 9,7 10,8 
0–30 28,9 19,9 33,1 

0–100 159,8 78,1 56,4 
 

Мінімальний 
обробіток 

0–10 11,7 3,5 10,6 
10–20 10,5 4,9 12,4 
20–30 10,3 6,8 11,5 
0–30 32,5 15,2 34,5 

0–100 156,3 58,8 59,4 
 

Традиційний 
обробіток 

0–10 2,8 2,6 7,7 
10–20 3,7 2,1 6,0 
20–30 1,4 1,9 4,8 
0–30 7,9 6,6 18,5 

0–100 84,3 31,1 27,8 
 
У весняний період в шарі 0-30 см ґрунту найбільша кількість доступної 

вологи встановлена за мінімальним – 32,5 мм та нульовим обробітком –     
28,9 мм, традиційна технологія знизила показник до 7,9 мм. Вологозапаси в 
шарі 0-100 см збільшились: за нульовим обробітком до 159,8 мм, за 
мінімальним до 156,3 мм, за традиційним до 84,3 мм. Різниця в показниках 
між варіантами становила до 47 %. Перевага мінімального та нульового 
обробітків в додатковому накопиченні вологозапасів обумовлена ефектом 
мульчування післязбиральних решток, які концентруються на поверхні 
ґрунту. 

На початок вегетації кукурудзи на зерно в 0-30 см шарі ґрунту 
відбувається зменшення запасів продуктивної вологи: за нульовим 
обробітком на 9,0 мм, за мінімальним на 17,3 мм, за традиційним на 1,3 мм. 
Запаси продуктивної вологи в порівнянні з запасами вологи у весняний 
період зменшились і в 0-100 см шарі ґрунту і за традиційним обробітком 
становили 31,1 мм, за мінімальним 58,8 мм, за нульовим обробітком 
збереження вологозапасів становило 78,1 мм. Використання мінімального і 
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нульового обробітків в Степу Північному забезпечує збереження запасів 
ґрунтової вологи, навіть за відсутності агрономічно-корисних дощів під час 
весняно-літньої вегетації рослин. Запаси продуктивної вологи у 0-100 см 
шарі дозволяють виділити мінімальну технологію обробітку ґрунту, за якою 
чітко простежується збереження вологозапасів від періоду вегетації (58,8 мм) 
до періоду збору врожаю (59,4 мм).  

Накопичення продуктивної вологи в ґрунті за ранньовесняний період 
при вирощувані колосової сільськогосподарської культури – пшениці озимої 
суттєво відрізнялось за різновидом обробітку ґрунту (табл. 5.2). 

 
Таблиця 5.2 – Динаміка запасів продуктивної вологи у 0-100 см шарі 

ґрунту під культурою пшениця озима  

Обробіток 
ґрунту 

У міліметрах 

горизонт, 
см 

період 
відновлення 

весняної 
вегетації 

весняно-
літній період 

вегетації 

перед збором 
врожаю 

Нульовий 
обробіток 

0–10 10,2 2,5 1,2 
10–20 5,8 2,3 - 
20–30 7,0 1,0 - 
0–30 23,0 5,8 1,2 
0–100 58,1 15,3 2,4 

Мінімальний 
обробіток 

0–10 8,9 1,7 1,4 
10–20 7,4 1,2 - 
20–30 7,9 0,4 - 
0–30 24,2 3,3 1,4 
0–100 51,5 15,4 3,8 

Традиційний 
обробіток 

0–10 6,0 0,9 0,9 
10–20 3,4 0,6 0,4 
20–30 3,7 - - 
0–30 13,1 1,5 1,3 
0–100 42,2 12,2 2,3 

 
Основні запаси продуктивної вологи концентруються у верхньому  

0-30 см шарі ґрунту і за нульовим обробітком становлять 23 мм, за 
мінімальним – 24,2 мм. Найбільшу кількість вологи в метровому шарі у 
ранньовесняний період забезпечив нульовий обробіток ґрунту – 58,1 мм; 
мінімальний обробіток знизив кількість продуктивної вологи до 51,5 мм. 

Традиційний обробіток в умовах посушливого року знизив кількість 
вологозапасів у 0-30 см шарі до 13,1 мм; 0-100 см шарі до 42,2 мм, що в 
поєднанні з сильними вітрами на схилових територіях може зумовити значні 
втрати вологи. 

До кінця вегетації пшениці озимої відбулось відчутне зниження 
доступної вологи на всіх варіантах обробітку. Це пояснюється формуванням 
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врожаю і високою температурою повітря (в середньому + 23,5 оС) та 
невеликою кількістю опадів (54,8 мм) і великою інтенсивністю 
випаровування у даний час. 

Так, вміст доступної вологи в орному шарі ґрунту був найнижчим на 
варіанті з традиційним обробітком і на глибині 0-30 см становив 1,5 мм, на 
глибині 0-100 см – 12,2 мм. 

Дещо вищим вміст доступної вологи отримано на варіантах з нульовим 
та мінімальним обробітками: 0-30 см шарі ґрунту – 5,8 мм та 3,3 мм, 
 0-100 мм – 15,3 та 15,4 мм відповідно. Отже, гостра нестача вологи 
спостерігалась майже протягом всієї вегетації культури, що за показником 
гідротермічного коефіцієнту Селянинова (ГТК) (0,83–0,9) означає 
перевищення випаровування над кількістю опадів. Перед збором врожаю 
кількість запасів продуктивної вологи була практично відсутня. 

Таким чином, незалежно від погодних умов двох контрастних років 
(вологий та посушливий), застосування системи мінімалізації обробітку 
ґрунту з урахуванням гідротермічних умов в період вегетації польових 
культур, створює сприятливі умови для вологозабезпечення посівів. 
Підвищена акумулятивна і вологозбережувальна здатність стерньового 
агрофону системи мінімалізації зумовлена меншою площею поверхні 
випаровування, наявністю захисного екрану і збереженням «дренажної» 
системи, сформованої після відмирання коренів попередньої культури, що 
практично вирішує проблему збереження запасів продуктивної вологи та 
підвищує інфільтраційну властивість ґрунту степової зони Донецького 
регіону. 

 
6 ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО  

ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 
 

6.1 Оцінка впливу способів обробітку на складення будови ґрунту  
 
Агрофізичні властивості вважаються керуючим органом всієї 

життєдіяльності вирощуваних рослин. Серед показників фізичного стану, що 
динамічно змінюються під дією антропогенного впливу, найвпливовішими 
показниками є щільність складення та агрегатний склад ґрунтів. Від зміни 
цих показників істотно змінюються умови аерації і водний режим, як 
наслідок регулюється активність ґрунтової біоти і вміст поживних елементів. 

Щільність складення та структурність ґрунту, особливо водостійкість 
агрегатів, в різні роки були особливими об’єктами досліджень, що вказувало 
на визначальну роль цих показників для оптимізації ґрунтових процесів і 
регулювання родючості в цілому.  

У другій половині ХХ сторіччя фізичний стан більшою мірою 
визначався через величину щільності складення, поштовхом до чого 
слугували наукові дослідження І. Б. Ревута [34]. На даний час досить активну 
позицію до значення обох показників виявляють В. В. Медведєв [35] та деякі 
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закордонні дослідники [36, 37]. Ряд авторів у своїх дослідженнях указують на 
роль різних фракцій структурних агрегатів у процесах гуміфікації та 
акумуляції гумусових речовин, запаси вологи під час польових робіт та 
вегетаційного періоду [38, 39]. Не виникає жодних сумнівів про абсолютно 
позитивну роль агрономічно-цінних агрегатів розміром 0,25-10 мм, що 
забезпечують найбільш оптимальні умови складення із щільністю  
1,1-1,2 г/см3, загальною пористістю в межах 50-60 %, а також інші позитивні 
показники водного і поживного режимів. 

За деякими даними традиційний спосіб обробітку ґрунту може бути як 
причиною зменшення макроагрегатів, виникнення деградаційних явищ у 
ґрунтах, так і засобом з підтримання рівня їх родючості [40]. 

Обробіток ґрунту з мінімальним механічним впливом на орний шар 
призводить до збільшення вмісту водостійких агрегатів, що спонукає до 
необхідності скорочення кількості обробітків при вирощуванні культур. 

На думку деяких вчених достатньо регулювати фізичні властивості як 
основу всіх інших показників [41]. Серед ініціаторів активного вивчення 
щільності складення під дією обробітку ґрунту в Україні були Ф. А. Попов 
[42], А. М. Малієнко та ін. [43], В. П. Гордієнко [44]. На сьогоднішній день 
практично жодні дослідження пов’язані з обробітком ґрунту не оминають 
вивчення його впливу на цей показник. При цьому думка про необхідність 
обробітку при відповідності природної та оптимальної величин щільності, а 
також про наслідки впливу способів обробітку ґрунту, є неоднозначною. З 
одного боку більшість дослідників не відмічають негативного впливу після 
скасування глибокого обробітку і навіть обробітку взагалі. З іншого – 
визначена і загальноприйнята оптимальна щільність для рослин  
(1,0 - 1,3 г/см3). Тому навіть незначні відхилення від цього інтервалу можуть 
вказувати на істотні зміни фізичного стану з подальшими коливаннями 
інших показників. 

В Україні певною мірою переущільнені 39 % ріллі з ризиком цього явища 
до 72 % і ймовірним збитком до 0,5 млрд грн. Підвищене ущільнення є 
причиною руйнування структури, погіршення водно-фізичних властивостей, як 
наслідок – зниження урожайності зернових культур на 10-20 % [45]. 

Не менш актуальними є питання впливу робочих органів 
ґрунтообробних знарядь на шари ґрунту, що знаходяться під оброблюваним 
шаром. Добре відомий термін «плужна підошва» походить саме через 
негативний вплив ґрунтооброблюваного знаряддя по всій площині на межі 
між цими шарами у разі виконання оранки на однакову глибину. Тому 
сучасне виробництво все більше схиляється до необхідності застосування 
знарядь чизельного типу глибше орного шару, для скасування цього 
негативного явища. 

За результатами досліджень (табл. 6.1), статистичний обробіток даних 
дозволяє упевнено виділити мінімальний та нульовий обробітки ґрунту. 
Різниця між варіантами обробітку ґрунту в середньому польової сівозміни 
виявилась меншою від значно вищої помилки досліду, навіть враховуючи 
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дію другого фактору – фізичного впливу верхнього шару на нижній. При 
цьому величина середньої щільності складення, згідно із загальноприйнятою 
шкалою, знаходилась в межах значень для вирощування польових культур 
від 1,09 г/см3 до 1,38 г/см3.  

 
Таблиця 6.1 – Щільність складення ґрунту в сівозміні залежно від 

способів обробітку 

Культура 
сівозміни 

Обробіток 
ґрунту 

Щільність складення ґрунту, г/см3 
раньовесняний 

період 
після  
сіву 

збір  
врожаю 

Соняшник 
Традиційний  1,21 1,25 1,27 
Мінімальний  1,23 1,28 1,18 

Нульовий  1,08 1,17 1,29 

Кукурудза 
Традиційний  1,32 1,45 1,38 
Мінімальний  1,24 1,39 1,33 

Нульовий  1,37 1,41 1,29 

Озима 
пшениця 

Традиційний  1,09 1,22 1,23 
Мінімальний  0,98 1,23 1,21 

Нульовий  1,11 1,15 1,19 

Гірчиця 
Традиційний  1,32 1,35 1,36 
Мінімальний  1,29 1,27 1,28 

Нульовий  1,29 1,28 1,30 
Ретроспективні  
дані (середнє) 

0-30 см 

 
1,47 

 
Варто зазначити, що незначне підвищення щільності складення орного 

шару виникає після традиційного обробітку. Істотні коливання по роках 
досліджень (1,38-1,45 г/см3, кукурудза на зерно після попередника – 
соняшнику) вказують на загрозу переущільнення ґрунту в сівозміні.  

У більшості випадках при вирощуванні зернових культур і на варіанті 
мінімального обробітку підвищення відбувалося тільки по кукурудзі після 
соняшнику (1,38-1,39 г/см3). Враховуючи ж амплітуду коливань в середньому 
на рівні 0,09 г/см3, можна вважати загрозу погіршення фізичного стану за цим 
обробітком не актуальною, не зважаючи на деяке вирівнювання середнього 
значення щільності орного шару за рахунок сівозміни. 

Враховуючи ті ж коливання по роках досліджень в межах від 5-7 % 
можна із впевненістю стверджувати що відбувається періодичне погіршення 
фізичного стану ґрунту та умов розвитку кореневої системи. Винятком у 
даному випадку є застосування нульового обробітку у сівозміні, після якого 
величина щільності складення на час весняно-польових робіт практично 
щорічно знаходилась на оптимальному рівні. 

Очевидність змін щільності ґрунту більше спостерігалась при 
вирощуванні окремих культур польової сівозміни. Відхилення від 
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оптимального рівня за мінімальним та нульовим обробітками найбільше 
сягала по кукурудзі на зерно (0,03–0,09 та 0,07-0,11 г/см3 відповідно). Слід 
відмітити тенденцію до підвищення щільності складення за традиційним 
обробітком при вирощуванні кукурудзи на зерно – на 0,02–0,15 г/см3 та 
гірчиці – на 0,02-0,06 г/см3.  

Важливо відмітити підвищення показника щільності від 
ранньовесняного періоду до часу збирання врожаю (рис. 6.1). 

 

 
Рисунок 6.1– Зміна щільності складення орного шару при застосуванні різновиду 

обробітку ґрунту 
 
Показник складення орного шару в середньому за сівозміну за 

мінімальним обробітком підвищився на 7 %, що майже залишилося на рівні 
критерію істотності. Тенденція до ущільнення зберігається й при 
застосуванні нульового обробітку – 5 %, а найвищі значення щільності 
складення ґрунту, які виходять за межі оптимального значення отримано за 
традиційним обробітком – перевищення становить 9 %. 

Мінімальна та нульова системи обробітку ґрунту в сівозміні не 
призводять до істотної зміни щільності складення орного шару. В 
середньому за сівозміну виявлена лише тенденція до підвищення її, особливо 
при зниженні глибини обробітку, з різницею до окремої культури (кукурудза) 
до 0,06-0,04 г/см3. Найбільші зміни мають місце в нижніх шарах ґрунту із 
коливаннями в окремі роки до величини вищої від оптимального рівня. 

Таким чином щільність складення ґрунту залежно від способу 
обробітку зазнає значних змін.  

На рисунку (Додаток А.3) демонструється матеріал щодо якості ґрунтів 
за цим критерієм упродовж всього періоду досліджень за допомогою 
картограм. 



27 
 

На початок досліджень переущільнення грунту складає 75 % дослідної 
території (площа території становить 83 га) за всіма способами обробітку, на 
даний період площа переущільнення за мінімальним і нульовим обробітками 
зменшується до 35 %. Ґрунт на території з традиційним обробітком 
залишається переущільненим. 

Щоб уникнути ущільнення ґрунту, необхідно застосовувати заходи, 
сприяючі поліпшенню структури ґрунту в майбутньому. Вони включають 
дренаж, вапнування, укриття ґрунту рослинним покривом і сприяння 
надходженню органічної речовини ззовні головне сівозміна і ґрунтозахисний 
обробіток ґрунту. Найбільш небезпечною є обробіток вологого ґрунту. Не 
зволожений ґрунт може витримувати великі навантаження, тоді як 
зволожений під таким же тиском вже ущільнюється.  

Таким чином в умовах ерозійно-стійких агроландшафтів Донецького 
регіону в зоні нестійкого зволоження, впровадження технології з 
мінімальною механічною дією на грунт є технологічним рішенням вирішення 
проблем вирощування сільськогосподарських культур на схилових грунтах, 
яке супроводжується сприятливими екологічними наслідками і значними 
економічними збитками. 

 
6.2 Структурно-агрегатний склад чорнозему звичайного 
 
Однією з причин можливої стійкості ґрунту проти ущільнення може 

бути якісна зміна його структурності. Найбільше протистоїть ущільненню, а 
також забезпечує оптимальні умови водного, повітряного і поживного 
режимів, агрономічно-цінна та водостійка структура. Такі умови на думку М. 
І. Саввінова [46], забезпечують агрегати розміром 0,25-10 мм. У вказаних 
рамках макроструктури, П. В. Вершинін [47], надавав особливу увагу 
агрегатам розміром від 2 до 3 мм і близькі до них (1–2 і 3–5 мм). Одним із 
завдань обробітку ґрунту є створення відповідного грудочкуватого стану на 
рівні понад 80 % агрономічно-цінних агрегатів і понад 70% водостійких. 
Однак на думкуМ. М. Ломакіна [48], при всіх способах обробітку 
відбувається руйнування агрономічно-цінної структури ґрунту, а найбільше 
цей процес виражений за традиційним обробітком. Підтверджуються такі 
тенденції і на дослідженнях територіях при вивченні всіх різновидів 
обробітку ґрунту протягом усього періоду дослідження (рис. Додаток А.4). 

На період початку досліджень загальна кількість часток (більше 70 %) 
становить лише 15 % від усієї площі дослідної території. На даний період 
кількість агрономічно-цінних часток збільшується до 70 % – в основному це 
територія з нульовим та мінімальним обробітками.  

Мінімальний та нульовий способи обробітку варто визнати 
найкращими у агрономічному і технологічному розумінні, де зосереджені 
агрономічно-цінні частки від 60 % та більше 70 %. За цим обробітком є 
навіть деякий резерв для подальшого поліпшення структурного складу 
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оброблювального шару, якщо обробіток проводити тільки за вологості 
оптимального кришиння. 

Тенденція до збільшення агрономічно-цінних агрегатів спостерігається 
і по горизонтам орного шару. 

Дослідженнями встановлено перевагу мінімального і нульового 
обробітків над традиційним за впливом на збереження агрономічно-цінної 
структури орного шару. Мінімальний та нульовий обробітки ґрунту в 
сівозміні, які вивчались в досліді, забезпечили підвищення вмісту агрегатів 
0,25-10 мм на 2,6-4,7 % порівняно з традиційним. 

Грунт дослідної території – легкосередньоглинистий, механічні 
елементи в основному складені мулуватими і крупнопилуватими частками. 
Легкоглиністі: вміст фізичної глини становить від 55 % до 60 %, 
середньоглинисті – від 65 % до 80 %. 

Підводячи підсумок даних досліджень, можна стверджувати що 
мінімізація обробітку ґрунту є найкращим рішенням покращення 
структурного складу ґрунту, підсилювача інтенсивності та не допустимості 
розпилення ґрунту. 

 
7 АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО ЗА 

РІЗНИХ УМОВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ 
 

Мобілізація поживних елементів ґрунту під впливом обробітку 
регулюється шляхом створення оптимальних умов життя корисної 
мікрофлори, що перетворює важкорозчинні форми речовин у доступні 
рослинам. За роки досліджень на чорноземі звичайному при внесенні 
мінімальних доз добрив під час сівби культур сівозміни відмічене істотний 
вплив способів обробітку ґрунту на вміст в орному шарі нітратного азоту 
(табл. 7.1). 

Найбільша концентрація нітратів характерна для періоду перед сівбою, 
коли ґрунт ще не зайнятий рослинами і тому витрати азоту обумовлюються 
діяльністю симбіотичних бульбочкових бактерій, які фіксують азот із 
повітря. Достатній вміст нітратного азоту виявлено в орному шарі 0-10 см у 
раньо-весняний період після використання мінімального обробітку [49], де 
показник коливався у межах від 2,9 мг/100 г ґрунту до 6,5 мг/100 г ґрунту. За 
нульовим обробітком спостерігається зниження показнику вмісту азоту  
2,0 мг/100 г ґрунту до 4,5 мг/100 г ґрунту; за традиційним з  
2,1 мг/100 г ґрунту до 3,0 мг/100 г ґрунту. Вміст нітратного азоту змінювався 
по шарам орного ґрунту, що пов’язано з його високою рухомістю та 
міграцією униз за профілем. За ґрунтовим аналізом на всіх варіантах 
обробітку ґрунту вміст нітратного азоту 10–20 см шару у порівнянні з 
верхнім шаром по культурам сівозміни знижувався на 14 %. Тенденція до 
зменшення вмісту нітратного азоту простежується і в 20–30 см шарі, де 
показник зниження варіює від 11 % до 23 %. Найбільша різниця між верхнім 
0–10 см і нижнім 20–30 см шарах ґрунту зафіксована після мінімального 
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обробітку, де вона становила 0,9 мг/100 г ґрунту. За цим обробітком виявлено 
й найвище значення кількості азоту у верхньому шарі 0–10 см –  
6,5 мг/100 г ґрунту. 

 
Таблиця 7.1 – Вплив способів обробітку ґрунту на вміст нітратного 

азоту за сівозміну 

Культура 
Шар 

ґрунту, 
см 

Вміст нітратного азоту, мг/100 г ґрунту 
мінімальний 

обробіток 
нульовий 
обробіток 

традиційний 
обробіток 

ра
нь

о-
 

ве
сн

ян
ий

 
пе

рі
од

 
зб

ір
 

вр
ож

аю
 

ра
нь
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зб
ір
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ра
нь

о-
 

ве
сн

ян
ий

  
пе

рі
од

 

зб
ір

 
вр

ож
аю

 

Кукурудза 
на зерно 

0–10 2,9 2,4 2,0 1,8 2,2 2,0 
10–20 2,6 2,2 1,8 1,6 2,0 1,7 
20–30 2,5 2,1 1,5 1,5 1,9 1,6 

Гірчиця 
0–10 3,0 2,7 2,1 2,3 2,3 2,0 

10–20 2,7 2,7 2,0 1,8 2,1 1,9 
20–30 2,6 2,0 1,6 1,6 2,1 2,0 

Пшениця 
озима 

0–10 3,0 1,8 4,0 2,4 3,0 1,6 
10–20 2,7 1,2 2,2 1,4 2,7 1,3 
20–30 2,4 1,8 1,7 1,7 2,0 0,7 

Соняшник 
0–10 3,2 2,6 3,0 2,3 2,2 1,8 
10–20 2,8 2,2 2,8 2,0 2,0 1,6 
20–30 2,4 2,0 2,4 1,9 1,9 1,7 

Чорний 
пар 

0–10 6,5 5,8 4,5 3,9 2,1 1,9 
10–20 5,2 4,7 4,0 3,5 1,6 1,4 
20–30 3,9 3,2 2,8 2,5 1,2 1,0 

Ретроспек
тивні дані 

0-30 см 
1,8 

НІР05 0,4 1,2 1,9 0,8 0,9 0,6 
 
Досить відчутною була різниця вмісту азоту між верхнім та нижніми 

горизонтами орного шару після традиційного обробітку, яка становила  
0,8 мг/100 г ґрунту, що викликало найбільшу диференціацію як біологічної 
активності, так і швидкості перетворення органічного азоту.  

На період збирання врожаю кількість нітратного азоту зменшилась по 
всім варіантам обробітку.  

На рис. (Додаток А.5) наведено ряд картограм вмісту нітратного азоту 
залежно від способу обробітку ґрунту протягом усього періоду дослідження. 
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Аналізуючи картограми, можна цілком упевнено стверджувати, що 
використання мінімального та нульового обробітків, у порівнянні з 
традиційним, має чітко виражений потенціал до збільшення вмісту нітратного 
азоту, що викликає до суттєвих змін у виборі способу обробітку ґрунту. 

Актуальним  питанням сьогодення є забезпечення у достатній кількості 
вмісту фосфору в ґрунті.  

Вважається, що за недостатньої компенсації фосфору з добривами 
запаси рухомих форм на орних землях різко зменшуються через вилучення 
його основною продукцією і недостатнім поверненням із побічними та 
кореневими рештками. Загалом на вміст рухомих форм фосфору впливають 
ряд факторів, серед яких переважають діяльність бактерій та рівень 
зволоження ґрунту. Встановлено також тісний кореляційний зв'язок змін 
фосфатного режиму від підвищення щільності складення як фактору, що 
послаблює процеси мобілізації цього елемента. 

У таблиці 7.2 наведено вміст рухомих форм фосфору залежно від 
обробітку ґрунту.  

 
Таблиця 7.2 – Динаміка вмісту рухомого фосфору по культурам у 

сівозміні 

Культура 
Шар 

ґрунту, 
см 

Мінімальний 
обробіток 
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Вміст рухомого фосфору, мг/100 г ґрунту 

Кукурудза 
на зерно 

0–10 1,82 1,70 1,64 1,60 1,61 1,55 
10–20 1,74 1,64 1,60 1,59 1,55 1,53 
20–30 1,70 1,62 1,54 1,56 1,54 1,52 

Гірчиця 
0–10 1,67 1,60 1,60 1,45 1,44 1,36 

10–20 1,63 1,59 1,58 1,39 1,42 1,32 
20–30 1,51 1,50 1,48 1,46 1,37 1,31 

Пшениця 
озима 

0–10 1,54 1,30 1,27 1,18 1,18 1,20 
10–20 1,14 1,12 1,20 1,17 1,17 1,15 
20–30 1,10 1,08 1,19 1,14 1,17 1,12 

Соняшник  
0–10 2,97 2,45 2,60 2,20 2,00 1,80 

10–20 2,73 2,51 2,60 2,00 2,00 1,60 
20–30 2,34 2,34 2,40 2,10 1,80 1,50 

Чорний 
пар 

0–10 5,50 5,13 8,40 8,10 7,41 7,32 
10–20 2,89 2,64 3,03 2,87 2,15 1,85 
20–30 1,62 1,40 2,68 2,60 1,66 1,14 

Ретроспек-тивні дані 
(середнє) 0-30 см 1,65 

НІР05 – 0,64 0,56 0,40 0,45 0,37 0,90 
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Показник вмісту рухомих форм фосфору [50] в орному шарі у раньо-
весняний період при застосуванні мінімального обробітку в сівозміні 
коливається в межах від 1,10 мг/100 г ґрунту до 5,50 мг/100 г ґрунту , у 
період збору врожаю від 1,08 мг/100 г ґрунту до 5,13 мг/100 г ґрунту. Це 
тісно пов’язано з підвищенням щільності складення ґрунту за традиційним 
обробітком і зменшенням післяжнивних решток у верхньому шарі. За 
нульовим обробітком показник вмісту рухомих форм фосфору в орному шарі 
у раньо-весняний період варіює від 1,19 мг/100 г ґрунту до  
8,40 мг/100 г ґрунту; в період збору врожаю від 1,14 мг/100 г ґрунту до  
8,10 мг/100 г ґрунту ;за традиційним від 1,17 мг/100 г ґрунту до 7,41 мг/100 г 
ґрунту та від 1,12 мг/100 г ґрунту до 7,32 мг/100 г ґрунту відповідно. По 
соняшнику і чорному пару за рахунок технологічних прийомів (внесення 
фосфатних добрив), показник рухомого фосфору різко збільшується: за всіма 
обробітками у раньо-весняний період і період збору врожаю у 2 рази. 

Узагальнюючи результати робимо висновок по всім культурам 
сівозміни за різновидом обробітків відбулась диференціація орного шару за 
показником рухомого фосфору, тобто максимально більше значення 
знаходилось у верхньому 0–10 см шарі –8,40 мг/100 г ґрунту, мінімальне – у 
20–30 см шарі – 1,10 мг/100 г ґрунту.  

На рисунку (Додаток А.6) демонструється матеріал щодо якості ґрунту 
за цим критерієм.  

 
8 ОЦІНКА ЕРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗЕМЕЛЬ  

 
Для визначення закономірностей раціонального використання 

ерозійно-стійких агроландшафтів, проведено картографування ерозійної 
небезпеки дослідної ділянки з додатковим визначенням індексу ерозійної 
небезпеки земель [51,52] та деталізацією ландшафту (рис. Додаток А.7), на 
якому показано, що половина дослідної території є ерозійно-безпечною і не 
потребує протиерозійних заходів, до якої відноситься 70 % нульового і 50 % 
мінімального обробітків. Складена картограма оцінки ерозійної небезпеки 
земель показує розподіл земель за категоріями ерозійної небезпеки 
відповідно оцінювальної шкали (табл. 8.1).  

 
Таблиця 8.1. – Шкала оцінки ерозійної небезпеки земель 

Інтервали Іе Оцінка ерозійної небезпеки 
0,0–0,5 Ерозійно-безпечні землі 
0,5-1,0 Умовно ерозійно-безпечні землі 
1,0 – 1,5 Допустимо ерозійно-небезпечні землі 
1,5 – 2,0 Ерозійно-небезпечні землі 
> 2,0 Надмірно ерозійно-небезпечні землі 
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За картограмою територію ділянки розділено на дві частини: перша – з 
індексом 1,42114; друга – 0,81423, що відповідає допустимо ерозійно-
небезпечним та умовно ерозійно-безпечним землям. 

Допустимо ерозійна небезпека дослідної території виникає приблизно з 
середини і охоплює площу із традиційним обробітком, 50 % мінімального і 
30 % нульового обробітків. На даній території порушується динамічна 
рівновага щільності ґрунту до 1,40 г/см3; зменшується вміст агрономічно-
цінних агрегатів до 39,2 %. Ерозійно-небезпечні землі займають 12 % 
дослідної території і охоплюють частину традиційного обробітку (північно-
східний схил). 

Таким чином, для адекватного інформаційного забезпечення 
прогнозування змиву, оцінки ерозійної небезпеки земель, формуванню 
структури ерозійно-безпечних агроландшафтів на основі даних складена 
картограма оцінки ерозійної небезпеки земель, яка дає можливість 
розміщення сільськогосподарських культур з різним коефіцієнтом ерозійної 
небезпеки, а також протиерозійних заходів за умов мінімального ризику 
ерозії земель господарства. 

 
9 СИСТЕМА АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНИХ  

ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ГРУНТІВ  
ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ ВІД ЕРОЗІЇ 

 
Боротьба з ерозією ґрунту – дуже важливий процес. Усі заходи 

боротьби з ерозією ґрунту мають бути спрямовані на припинення або 
зменшення розмивання, змивання і видування ґрунту до розмірів, які б 
давали змогу відновити стан ґрунтів у процесі ґрунтоутворення. При 
розробці та здійсненні системи заходів боротьби з ерозією слід передбачати 
не тільки припинення ерозійних процесів, а й обов'язкове відновлення 
родючості еродованих ґрунтів, тобто ліквідація причини ерозії та її наслідків. 
Таким чином система охорони земель від ерозії – це система управлінських, 
наукових та технологічних заходів, спрямованих на ефективне регулювання 
антропогенних навантажень в межах допустимого ризику ерозії. 

На основі проведених досліджень було удосконалено систему ї 
адаптивно-ландшафтних заходів, спрямованих на захист від ерозії та 
підвищення родючості ґрунтів Донецького регіону. Система включає 
комплекс сучасних заходів захисту схилових ґрунтів від ерозії, 
передумовлює мінімізацію ризику розвитку ерозійних процесів, втрат гумусу 
і мінерального живлення у конкретних виробничих умовах оптимальними 
засобами і є стратегічним напрямком розвитку на довгострокову 
перспективу. 

Під час планування та впровадження заходів із захисту ґрунтів від 
ерозії враховано зональні (регіональні) особливості природних ерозійних 
факторів. Донецький регіон відноситься до зони недостатнього зволоження, 
таким чином найбільше придатними та необхідними є застосування заходів, 
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спрямованих на затримання стоку та зменшення непродуктивних втрат 
вологи. Окрім зональних (регіональних) кліматичних особливостей, на 
враховано геоморфологічні та геологічні особливості регіону. 

Система адаптивно-ландшафтних заходів захисту ґрунтів Донецького 
регіону від ерозії розподіляється на організаційно-господарські заходи, 
лісомеліоративні заходи, гідротехнічні заходи. 

Організаційно-господарські заходи. 
– Диференційоване використання земель – поділ земель на групи за 

залежно від позиції, рельєфу, ступеню їх дефляційної небезпеки. Перша 
група – землі з ухилом до 3о – технологічно придатні для вирощування 
просапних культур поперек схилу, використання інтенсивних технологій з 
обов’язковим розміщенням технологічної колії. Друга група – землі з ухилом 
до 3о - 7о –використання під ґрунтозахисні сівозміни з повним виключенням 
просапних культур з посівами багаторічних бобових трав, які синтезують 
органічні форми азоту з повітря та значно зменшують змив ґрунту зі 
схилових територій регіону. Третя група вище 7о – такі землі використовують 
під залуження.  

– Оптимізація структури сільськогосподарських угідь – оптимальне 
використання існуючого агрокліматичного потенціалу без додаткових витрат 
на протиерозійні заходи (середні значення потенційного змиву ґрунту з ріллі 
та допустимого модуля змиву, які узагальнюють вплив зональних та 
азональних особливостей природних умов). Оцінку проектних рішень щодо 
організації раціонального використання сільськогосподарських угідь та 
облаштування їх території в агроформуваннях слід здійснювати комплексно з 
урахуванням соціальних, економічних та екологічних чинників. Виведення з 
інтенсивного обробітку малопродуктивних і деградованих  орних земель, 
використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, 
шляхом переведення у сіножаті, пасовища та під суцільне заліснення. 

– Раціональне розміщення сівозмін різних типів – зернопарові та 
зернопросапні сівозміни з великою часткою просапних культур та наявністю 
парів розміщують на рівних і слабопологих схилах (до 3°), тобто на землях 
першої групи. Ґрунтозахисні зерно-трав’яні та трав’яно-зернові сівозміни з 
великою часткою культур суцільної сівби, багаторічних трав, з мінімальною 
часткою або відсутністю просапних культур і парів розміщують на землях 
другої групи. На землях третьої групи організовують пасовища або 
здійснюють залуження (лише в окремих випадках на цих землях можна 
впроваджувати сівозміни, але за умови, що частка багаторічних трав у них 
буде не нижчою ніж 75-80 %). 

– Організація ґрунтозахисних сівозмін – сівозміни повинні мати велику 
питому вагу багаторічних трав (до 50 %, а іноді і більше) та 68 зернових 
колосових культур суцільної (або перехресної) сівби. Посів багаторічних 
трав проводиться шляхом підбору сумішок багаторічних трав (рижик, 
щириця, гірчиця) з низьким коефіцієнтом транспірації [53, 54]. 
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– Науково обґрунтований підбір сільськогосподарських культур – 
підбір сільськогосподарських культур для вирощування в умовах ерозійної 
небезпеки здійснюється на основі інформації про ґрунтозахисну здатність 
культур [55]. 

– Консервація земель – виведення ріллі з інтенсивного обробітку: землі 
на схилах 3-5 о використовуються під високоінтенсивні луки та сіножаті, 
землі на схилах 5-7 о – під пасовища з поліпшеним травостоєм, а землі на 
схилах понад 7о – під суцільне заліснення. 

Лісомеліоративні заходи. 
– Полезахисні лісосмуги – затримання і розподілення снігу, підвищення 

вологості ґрунту, зменшення випаровування вологи, перешкодження 
розвіювання ґрунту вітром, охорона від пилових (чорних) бур, поліпшення 
мікроклімату, запобігання формуванню поверхневого стоку зливових і 
снігових вод, захист сільськогосподарські культури від посухи. Для 
деревинно-чагарникових однорядних лісосмуг бажано використовувати 
тополю Боліану (Populus bolleana), тополю пірамідальну (Populus 
pyramidalis), чагарники вишні повстяної (Ctrasus tometosa). Тополі бажано 
висаджувати у ряди через 2 метри. А між ними одне або два посадкових 
місця вишні повстяної). На схилах понад 2° водорегулюючі (протиерозійні) 
лісосмуги розміщують поперек схилів. Водопоглинаючі (водорегулюючі) 
лісові смуги призначені для затримання поверхневого стоку, що надходить 
до них. 

– Облісення ерозійно-небезпечних ландшафтів зменшує швидкість та 
потужність транспортування концентрованих водних потоків із водозбору, 
попереджувати процеси розмивання ґрунту. 

Гідротехнічні заходи. 
– Впровадження контурно-меліоративної технології 

землекористування із контурно-смуговим розміщенням робочих ділянок і 
проведення всіх технологічних операцій з обробітку ґрунту, сівби і догляду 
за сільськогосподарськими культурами в умовах складного рельєфу 
місцевості поперек схилу для експлуатації орних земель в залежності від 
крутизни схилів, еродованості. 

Агротехнічні заходи. 
– Використання комбінованого обробітку ґрунту, що полягає в 

раціональному поєднанні елементів мінімалізації зі зменшенням глибини і 
кількості операцій. 

– Застосування ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту 
(мінімальна, нульова), які накопичують вміст азоту, фосфору, ефективно 
впливають на розкладання рослинних решток, соломи, стебел, сидерату в 
верхньому шарі і сприяють накопиченню енергії та підвищенню активності 
мікроорганізмів ґрунту. 

– Раціональне внесення мінеральних добрив на фоні ґрунтозахисних 
технологій для збільшення врожайністі сільськогосподарських культур. 
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– Використання мінімальної та нульової технологій обробітку ґрунту, 
для зниження переущільнення ґрунту або зведення його до допустимих меж 
через 7 років, використання чизельних агрегатів метою руйнації плужної 
підошви. 

Реалізація запропонованої системи заходів дозволить вирішенню 
питання збалансованого землекористування. яке вимагає удосконалення 
теоретичних засад та практичних підходів до оптимізації 
сільськогосподарського землекористування базуючись на системному 
зіставленні вимог рослин та їх адаптивних можливостей з фактичним станом 
агроландшафту й перспективами регулювання його властивостей.  
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Додаток А 
 

 

  
 

Рисунок А.1 – Змив родючого шару на середньо еродованих ґрунтах 
 
 

   
а) Ретроспективні дані  
за період 1987-2000 рр. 

б) за період 2001-2009 рр. 
 

в) за період 2010-2017 рр. 
 

Рисунок А.2 – Вміст органічної речовини 0-30 см шару ґрунту за роками 

Нульовий 
обробіток 

Нульовий 
обробіток 

Нульовий 
обробіток 

 

Мінімальний 
обробіток 

Мінімальний 
обробіток 

 

Мінімальний 
обробіток 

 

Традиційний 
обробіток 

 

Традиційний 
обробіток 

 

Традиційний 
обробіток 



41 
 

   
а) Ретроспективні дані  
за період 1987-2000 рр. 

б) за період 2001-2009 рр. 
 

в) за період 2010-2017 рр 
 

Рисунок А.3 – Щільність складення ґрунту за роками 

 

 

   

 

а) Ретроспективні дані за  
період 1987-2000 рр. 

б) за період 2001-2009 рр. 
 

 за період 2010-2017 рр. 
 

 

Рисунок А.4 – Вміст агрономічно-цінних агрегатів за роками 
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а) Ретроспективні дані за період 
1987-2000 рр. 

б) за період 2001-2009 рр. 
 

в) за період 2010-2017 рр. 
 

Рисунок А.5 – Вміст нітратного азоту за роками 

 

 

   
а) Ретроспективні дані за період 
1987-2000 рр. 

б) за період 2001-2009 рр. 
 

в) за період 2010-2017 рр. 
 

Рисунок А.6 – Вміст рухомого фосфору за роками 
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Рисунок А.7 – Результат оцінки ерозійної небезпеки дослідної території з деталізацією 
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РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукове видання Н. В. Тютюнник, О. В. Качанова, В. П. Коляда  
«Система адаптивно-ландшафтних заходів захисту ґрунтів Донецького 

регіону від ерозії» 
 

Наукове видання, яке я рецензую має об’єм 36 стор. тексту комп’ютерного набору, 
складається із дев’яти логічно побудованих і вмонтованих у текст розділів, вступу, 
висновків і списку літературних джерел, який включає 50 найменувань різних авторів, у 
тому числі й іноземних. 

Сучасне сільськогосподарське виробництво збільшує антропогенне навантаження не 
тільки на довкілля, але й на ґрунтовий покрив, що призводить до розвитку деградаційних 
процесів чорноземних ґрунтів. Тому не випадкова, а чітко закономірна думка деяких 
вчених про зникнення чорноземів, як типу ґрунтів в кінці ХХІ століття, якщо 
продовжувати їх використовувати так, як тепер. 

Раціональне використання ґрунтів (землі) підвищення їх родючості диктує 
необхідність дослідження загальних закономірностей розвитку ґрунтотворного процесу, 
що відбувається в сучасних умовах в ході виробничої діяльності людини. Ця наукова 
проблематика недостатньо досліджена, має істотні протиріччя, що ускладнює розробку 
конкретних шляхів направлених на прогнозоване підвищення родючості. Отже, дана 
праця є актуальною та науково значимою. 

У роботі проведено аналіз агротехнологій при вирощуванні сільськогосподарських 
культур на схилових територіях в умовах Степу України. Проведено досить широкий 
моніторинг агрономічних показників (хімічних і фізичних параметрів ґрунту) чорноземів 
звичайних за умов різного агрогенного використання (традиційний обробіток, 
мінімальний, тощо). Розроблено картограми зміни агрофізичних властивостей ґрунту, з 
урахуванням ретроспективних даних дослідної території. Викладена система адаптивно-
ландшафтних заходів захисту ґрунтів Донецького регіону від ерозії, де обґрунтована 
ефективність наукових та технологічних заходів, спрямованих на якісне регулювання 
антропогенних навантажень в межах допустимого ризику ерозії схилових територій 
Донецького регіону, що допоможуть зменшити ерозійні втрати та підвищать ефективність 
технологій обробітку.  

По кожному розділу зроблені висновки, які підтверджують підвищення показників 
родючості деградованих ґрунтів в ході залуження і використання ґрунтозахисних 
технологій. 

Зауваження за текстом та оформленням є, їх я передав авторам. Вони не суттєві і не 
впливають на зміст та значимість роботи, хоча після усунення суттєво збільшиться обсяг. 
Як побажання – було б добре розкрити ще і такий захід, як заліснення чорноземів на 
схилах.  

На базі цих розробок надані практичні рекомендації з раціонального використання 
ґрунтів Донецького регіону України. Рекомендації виробництву, які наведені у цій праці, 
теоретично і практично значимі. 

Наукове видання укладачами якого є Н. В. Тютюнник, О. В. Качанова, В. П. Коляда 
вносить суттєвий вклад в розвиток ґрунтознавства. Це одна із науково-практичних 
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розробок щодо розвитку чорноземного ґрунтотворного процесу, підвищення родючості і 
раціонального використання деградованих земель. 

Рекомендую наукове видання «Система адаптивно-ландшафтних заходів захисту 
ґрунтів Донецького регіону від ерозії» до друку і видання. 

 
Рецензент: 
Кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри ґрунтознавства Харківського 
національного аграрного університету  

ім. В. В. Докучаєва 
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РЕЦЕНЗІЯ 

 
на наукове видання лабораторії родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій  

ДП ДГ «Донецьке» ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»  
«Система адаптивно-ландшафтних заходів захисту ґрунтів Донецького 

регіону від ерозії» 
 

Наукове видання підготовлене лабораторією родючості ґрунтів та ґрунтозахисних 
технологій в рамках виконання наукової тематики за завданням 01.02.01.03.Ф 
«Удосконалити науково-технологічні засади ресурсоощадного протиерозійного захисту 
чорноземів звичайних Донецького регіону», як результат роботи за етапом 2018 року 
«Розробити систему оптимізації адаптивно-ландшафтних протиерозійних заходів захисту 
ґрунтів Донецького регіону».  

У науковому виданні «Система адаптивно-ландшафтних заходів захисту ґрунтів 
Донецького регіону від ерозії» викладено основні особливості природних умов 
Донецького регіону, що зумовлюють регіональні особливості застосування систем 
землеробства та грунтоохоронних заходів.  

Викладено узагальнені результати досліджень процесів вітрової та водної ерозії 
Донецької області, що проводились лабораторією за минулі роки, а також результати 
восьмирічного стаціонарного досліду з вивчення різних систем обробітку ґрунту – 
традиційної, мінімального та нульового обробітку. Проведена оцінка часових змін  вмісту 
гумусу та фізичних параметрів ґрунтів залежно від типу обробітку ґрунту. Наведені 
результати спостережень динаміки запасів продуктивної вологи у 0-100 см шарі ґрунту 
для вологого та засушливого років за різних культур вирощування. Також наведено дані 
щодо зміни  просторового розподілу та часової динаміки вмісту елементів живлення  в 
орному шарі ґрунтів за різних систем обробітку ґрунту. 

Система адаптивно-ландшафтних протиерозійних заходів захисту ґрунтів Донецького 
регіону подана у виданні окремим розділом, та являє собою перелік рекомендованих 
заходів  з використання ґрунтів. Зважаючи на гучну назву як самого видання так і даного 
розділу, вважаю, що він має бути розширений, та запропоновані заходи подані більш 
розгорнуто та кількісно обґрунтовані. Треба вказати якісь кількісні параметри – за яких 
конкретних умов (орографічних, ґрунтових, кліматичних) рекомендуються які конкретні 
заходи (агролісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні заходи).  

Саме видання на даний момент потребує технічного доопрацювання та виправлення 
помилок та технічних недоліків. Так, назви видання на титульній та другій сторінках не 
збігаються, не наведено перелік авторів, не наведено рецензенти, е граматичні помилки в 
тексті. 

В той же час треба відмітити, що видання містить науково цінні результати, та 
фактичні дані багаторічних спостережень, що є затребуваними  як для науковців, так і для 
практиків. Тому, вражаю, що дане наукове видання може бути рекомендоване до друку 
після виправлення зазначених недоліків. 

 
Рецензент: 
Ст. наук. співроб. Лабораторії  охорони ґрунтів  
від ерозії ННЦ  «ІҐА імені О. Н. Соколовського  
канд. біол. наук, доцент              Ачасова А. О. 
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