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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основна причина зниження родючості грунтів

— це порушення законів землеробства. Аналіз
оперативної та статистичної звітності показує,
що більшість землекористувачів не проводить
жодних заходів, спрямованих на збереження
грунтів. Нині вносяться надзвичайно малі обсяги
органічних добрив. У середньому протягом ос�
танніх років господарства України внесли менше
однієї тонни гною на гектар, тоді як мінімальна
норма для забезпечення бездефіцитного балансу
гумусу, залежно від грунтовокліматичної зони,
становить від 8 до 14 тонн на гектар. Недостат�
ньо вноситься й мінеральних добрив. Основну
частку з них становлять азотні. Отже, порушуєть�
ся науково обгрунтоване співвідношення азоту,
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фосфору й калію. Майже припинені роботи з
хімічної меліорації [1].

Відповідно до результатів досліджень, упро�
довж останніх двох десятків років спостерігаєть�
ся зниження родючості грунтів. Передусім це сто�
сується зменшення вмісту гумусу — інтегрально�
го показника родючості. За вказаний період його
втрачено від 0,4 до 0,8 тонни з гектара, що в мас�
штабах держави прирівнюється до збитків у
розмірі 453,4 мільярда гривень. При цьому за да�
ними науковців для утворення 1 сантиметра ро�
дючого шару грунту в природних умовах необхі�
дно 100 років Також від початку 90�х років мину�
лого століття щорічно фіксується від'ємний ба�
ланс усіх елементів живлення, особливо азоту й
калію. Уже впродовж майже 20 років у Поліській
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і Лісостеповій зонах відбувається перманентний
процес підкислення грунтів. На сучасному етапі
площа грунтів із активним ступенем кислотності
становить майже 4 мільйони гектарів, що на 300
тисяч гектарів більше, ніж було десять років тому.
У Cтеповій зоні відбувається зворотний процес —
підлуження. Нині тут зафіксовано 1,8 мільйона
гектарів грунтів із сильно� і дуже сильнолужною
реакцією грунтового розчину, і їхня площа про�
довжує зростати [1].

Іще один негативний результат людської
діяльності — поширення ерозії грунтів. Не мо�
жуть не хвилювати такі дані: унаслідок водної
ерозії щорічно змивається близько 500 мільйонів
тонн гумусу та близько одного мільйона тонн азо�
ту, 0,7 мільйона тонн фосфору й понад 10 міль�
йонів тонн калію [1]. Враховуючи це, постає про�
блема збереження та відтворення родючості
грунтів України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Нині багато уваги присвячується проблемам
збереження та відтворення родючості грунтів.
Незадовільний стан грунтів в Україні актуалізує
теоретико�методологічне забезпечення управлі�
ння родючістю грунту, підкреслює Горлачук В.В.
[2]. У праці А.Д. Балаєва [3] на конкретних при�
кладах охарактеризовано родючість грунтів Ук�
раїни за різної інтенсивності їх використання. В
науковій статті М.І. Полупана [4] визначено тео�
ретичні основи нагромадження гумусу в природ�
них умовах, його еволюція та управління ним в
агроценозах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є опрацювання та аналіз дослід�

жень у сфері збереження та відтворення родю�
чості грунтів та визначення альтернативних за�
ходів щодо охорони та підвищення їх родючості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна володіє 27 відсотками [5, с. 59] світо�

вих площ кращих чорноземів та клімат сприятли�
вий для розвитку землеробства. Країна має май�
же 34 млн га орної землі, в той же час як світова
житниця — Канада тільки 25 млн га. Аграрне ви�
робництво становить близько 15% ВВП країни, а
з урахуванням переробної галузі показник сягає
33—35%. У 2013 р. валове виробництво продукції
агропромислового комплексу сягало понад 253 млрд
грн, експорт сільськогосподарської продукції з
України становив 17,3 млрд доларів США. Це по�
над 27% загального експорту держави. До бюд�
жету від підприємств АПК надійшло 47 млрд грн
[5, с. 59]. На сучасному етапі аграрна галузь єдина,
де зберігається позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі. Основою цих результатів є земля. Земля
як природний ресурс є складовою частиною та ос�
новною особливістю виробничого потенціалу

сільськогосподарських підприємств. Вона стано�
вить природно�економічну основу процесу вироб�
ництва матеріальних благ необхідних для існуван�
ня людей і розвитку суспільства. Тому сільсько�
господарське виробництво повинне поєднувати�
ся із системою технічних та економічних заходів,
спрямованих на їх відтворення, охорону й раціо�
нальне використання. Слід зазначити, що сучас�
на державна політика використання земельних
ресурсів в Україні не забезпечує збереження ро�
дючості грунтів як основи стабільного функціо�
нування аграрного виробництва. Саме родючість
грунтів найбільш впливає на ефективність вироб�
ництва сільськогосподарської продукції та її со�
бівартості і має велике природоохоронне значен�
ня [6, с. 10—14]. Збереження й відтворення родю�
чості грунту є одним із найважливіших завдань у
системі землеробства.

Раціональне використання земельних ресурсів
є надзвичайно важливою природничо�науковою
та соціально�економічною проблемою, яка вирі�
шується на основі балансу між необхідним еко�
номічним ростом та збереженням земельних ре�
сурсів [7]. У праці Швебса Г.І. основними прин�
ципами оптимізації використання земельних ре�
сурсів є [8, с. 25]:

— агроландшафтний підхід, під час якого вра�
ховується весь комплекс природних факторів
(клімат, грунти, рельєф, гідрологічний режим та
ін.) у єдності з господарською інфраструктурою
(дороги, лінії передач та ін.), який направлений на
створення сприятливих соціально�економічних
умов організації виробництва;

— екологічність. Цей підхід враховує систему
заходів щодо охорони земель від деградації у ре�
зультаті дії водної і вітрової ерозії, порушення
водного і сольового режимів, дегуміфікації і вис�
наження поживними речовинами грунтів, їх заб�
руднення агрохімікатами і техногенними викида�
ми;

— раціональне господарське облаштування
(організація території, введення і освоєння сіво�
змін, системи добрив, підбір сортів і насіння, так�
тика використання техніки, будівництво об'єктів,
доріг, меліорація земель, включаючи рекультива�
цію неугідь);

— економічна доцільність. Забезпечується
шляхом узгодження екологічної програми з
кон'юнктурною ситуацією, яка враховує еконо�
мічний стан, спеціалізацію, місцезнаходження до
місць збуту і переробки продукції, транспортні
зв'язки, експортні можливості тощо;

— агроекологічний моніторинг, тобто постійне
спостереження і контроль за вмістом гумусу, по�
живних речовин, рівнями забруднення грунтів,
підгрунтових вод і поверхневих водних джерел
сільськогосподарського використання. Починаю�
чи з 1996 року відповідно до Указу Президента [9]
замість агроекологічного моніторингу було зап�
роваджено агрохімічну паспортизацію земель
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сільськогосподарського призначення, яку здійс�
нюють державні проектно�технологічні центри
охорони родючості грунтів і якості продукції.

Ці принципи дають змогу досягти не лише най�
більшого еколого�економічного ефекту землеко�
ристування, а й забезпечити продовольчу безпе�
ку України. При цьому зростання обсягу вироб�
ництва сільськогосподарської продукції повинно
бути спрямоване як на відвернення продовольчої
кризи, так і на збереження та раціональне вико�
ристання земельних ресурсів.

Стабільну продуктивність грунтів із збере�
женням їх родючості можна досягнути за контур�
но�меліоративної системи землеробства. Впро�
вадження контурно�меліоративної системи зем�
леробства сприяє зменшенню ерозії грунтів. Ана�
лізуючи причини активізації ерозійних процесів,
слід звернути увагу на масові випадки ігноруван�
ня найпростіших агротехнічних заходів, недоско�
налість землевпорядкування території в аспекті
протиерозійного захисту, недооцінку полезахис�
ного лісорозведення, неефективне використання
коштів, що спрямовуються на боротьбу з ерозією.
Подальше інтенсивне використання еродованих
земель може призвести до негативних наслідків
для України [10].

При зростанні насичення посівного клину
енергоємними культурами та при беззмінному їх
вирощуванні проявляється грунтовтома, яка є
причиною зменшення врожайності сільськогос�
подарських культур і нерідко погіршенням якості
продукції. Причини грунтовтоми Такі [11]: одно�
бічний винос поживних речовин, нестача мікрое�
лементів, порушення сольового балансу грунту,
зокрема за рахунок надмірного або недостатньо�
го внесення добрив; порушення структури та
фізико�хімічних властивостей грунту, особливо за
тривалого вирощування просапних культур; роз�
виток фітопатогенної мікрофлори, яка поси�
люється при беззмінній культурі; однобічний роз�
виток деяких груп мікрофлори грунту на шкоду
іншим групам; посилене розмноження шкідників;
надмірне розмноження злісних бур'янів; нагро�
мадження фітотоксичних речовин у грунті.

Загально відомо, що сільськогосподарські
культури, з одного боку, сильно впливають на
накопичення органічних речовин у грунті, а через
них на його структурність, водні, повітряні та теп�
лові властивості, а з другого — на активність
мікробіологічних процесів, що лежать в основі
підвищення мінералізації органічних речовин і на
накопичення доступних для рослин поживних
речовин. Поряд з цим агротехніка впливає на сані�
тарний стан грунту, а також на засміченість куль�
тур бур'янами і ураженість їх хворобами та
шкідниками. Отже, поки що не знайдено альтер�
нативи сівозміні у збереженні і відтворенні родю�
чості грунту і стабілізації врожаїв вирощуваних
культур. Вони мають бути грунтозахисними і про�
ектуватися з урахуванням показників якісного

стану грунтів, що дозволить найбільш раціональ�
но використовувати ріллю і ефективно захищати
грунти від деградації. Сівозміна повинна обов'яз�
ково гарантувати позитивний баланс гумусу та
поживних речовин [12].

Результати багаторічних досліджень свідчать,
що розвиток землеробства базується на ефектив�
ному використанні раціональної системи сівозмін,
які виконують роль безвтратного біологічного ре�
гулятора процесу відтворення родючості грунтів,
поліпшення фітосанітарного, водного й поживно�
го режимів грунту. За умов повного освоєння зо�
нальних науково обгрунтованих сівозмін у комп�
лексі з іншими технологічними заходами можна
підвищити продуктивність земель, забезпечивши
при цьому відтворення родючості грунтів і охоро�
ну навколишнього середовища [13].

Також у комплексі завдань, без виконання яких
важко сподіватися на розв'язання проблем, пов'я�
заних із заощадливим, раціональним використан�
ням земель сільськогосподарського призначення,
пріоритетними є такі: прийняття Закону України
"Про збереження грунтів та охорону їх родючості"
(розглядався, але так і не був прийнятий Радою);
розроблення Концепції та Національної програ�
ми охорони родючості грунтів; розроблення Кон�
цепції та Загальнодержавної програми великомас�
штабного грунтового обстеження.

Окрім запровадження правових і господарсь�
ких механізмів, про які йшлося вище, не менш важ�
ливо змінити світоглядну позицію людей щодо
ставлення до земельних ресурсів, домогтися усв�
ідомлення ними життєвої потреби спрямувати
природокористування в раціональне й науково
обгрунтоване русло, виховати свідомість справ�
жнього власника цього унікального природного
дару з відповідним до нього ставленням [1].

ВИСНОВКИ
Отже, було опрацьовано та проаналізовано

дослідження у сфері збереження та відтворення
родючості грунтів. Таким чином для подолання
кризи у сфері використання, охорони та підви�
щення родючості земель пропонується викорис�
тання ряду превентивних заходів, а саме:

— дотримання основних принципів оптимі�
зації використання земельних ресурсів (серед
яких агроландшафтний підхід, екологічність, ра�
ціональне господарське розташування, економі�
чна доцільність та агроекологічний моніторинг);

— впровадження контурно�меліоративної си�
стеми землеробства, що в свою чергу зменшить
ерозію грунтів;

— запобігання процесу грунтовтоми за допо�
могою введення сівозміни, оскільки це найбільш
альтернативний метод запобігання виснаженості
грунтів;

— прийняття Закону України "Про збережен�
ня грунтів та охорону їх родючості" (розглядався,
але так і не був прийнятий Радою);
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— розроблення Концепції та Національної
програми охорони родючості грунтів;

— розроблення Концепції та Загальнодержав�
ної програми великомасштабного грунтового об�
стеження;

— змінити світоглядну позицію людей щодо
ставлення до земельних ресурсів, домогтися усв�
ідомлення ними життєвої потреби спрямувати
природокористування в раціональне й науково
обгрунтоване русло.
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