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5.1. Сучасний стан ґрунтів України 

 

Ґрунт — найцінніший і незамінний природний ресурс. Він — глобальний 

нагромаджувач сонячної енергії, основа життя рослин, тварин і людини, 

центральний елемент агроекосистем. 

За даними ФАО, у світовому сільському господарстві використовують 

приблизно 30 % всієї земної суші, в тому числі 11 % (1,5 млрд га) в обробітку 

(рілля) і 19 % природних луків і пасовищ. Нині в середньому на одну людину в 

світі припадає 0,3 га ріллі, а 30 років тому було в 2 рази більше. 

При загальній площі України 60,4 млн. га на ріллю припадає 34,2 млн. га 

(54,96%), луки та пасовища – 7,5 млн. га (10,2%).  

Угіддя У Світі В Україні 

млрд. га % млн. га % 

Загальна площа 13,6  100 60,4 100 

Рілля 1,5  11 34,2 55 

Луки і пасовища 2,0  19 7,5 12 

 

Україна відноситься до країн із високим рівнем освоєння і антропогенної 

трансформованності земельних ресурсів. Згідно з чинними нормами, площа 

розораності земель на рівні 60-80% загалом вважається несприятливою, 20-60% - 

умовно сприятливою і менше 25%-сприятливою. Значна розораність земель є 

небажаною в економічному і екологічному плані, оскільки різко зменшується 

загальний природний потенціал території. 

Найвищу сільськогосподарську освоєність території мають землі 

Запорозької (88%), Миколаївської (87%), Кіровоградської (86%), 

Дніпропетровської, Одеської (по 83%) та Херсонської (82%) областей (П.Г. 

Шищенко, В.А. Барановський, 2002). Для порівняння: Франція і Туреччина, які 

мають приблизно таку ж чисельність населення, характеризуються набагато 

меншими площами розораних земель - відповідно 17 і 19 млн. га. 
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У багатьох регіонах нашої планети руйнування ґрунтового покриву 

досягло катастрофічних розмірів. За останній час у світі втрачено понад 2 млрд га 

сільськогосподарських угідь і близько половини з них — внаслідок вітрової й 

водної ерозії. Вирубуються ліси, деградуються пасовища, руйнується гумусовий 

шар ріллі. 

В. Д. Панніков (1979) відзначав, що з яких би сторін не підходити до 

майбутнього світу, ми мусимо визнати, що за прискореного розвитку науки і 

техніки в найближче століття головним джерелом повноцінної їжі для людей 

залишаться сільськогосподарські продукти, виробництво яких засновано на 

використанні величезного дарунку природи — родючості ґрунту. Поліпшення 

родючості ґрунту — вихідна умова забезпечення постійного росту врожайності, а 

з ростом її утворюються більш сприятливі умови для поліпшення навколишнього 

середовища. 

 

5.2. Види і причини деградації грунтів 

Антропогенний вплив на ґрунти призводить до їх деградації і зниження 

продуктивності сільськогосподарських угідь. Деградація ґрунтів — це поступове 

погіршення їхніх властивостей, викликане зміною умов грунтоутворювання 

внаслідок природних факторів чи господарської діяльності людини, яке 

супроводжується зменшенням вмісту гумусу, руйнуванням структури ґрунту і 

зниженням його родючості.  

Площа еродованих земель внаслідок неправильного ведення землеробства і 

будівельних робіт у світі досягла 700 млрд га. 

Щорічні втрати ґрунту в Україні досягають 600 млн.т, у т.ч. понад 20 млн. т 

гумусу. Протягом року втрачається 550–800 кг/га гумусу (а його запаси всього 

300–760 т/га). 

Головними причинами деградації грунту є нераціональне 

землекористування, застосування неправильної системи обробітку ґрунту, 

порушення співвідношення природних екосистем та агроекосистем тощо 

Спалювання соломи та стерні в полі (нажаль, дуже поширене явище) 

призводить до безповоротної втрати 1,5 – 2,0 т органічної речовини та 10-15 кг 

азоту. Крим того, грунт пересушується, гинуть активні мікроорганізми та вигорає 

органічна речовина; погіршуються фізико-хімічні властивості та структурність 

ґрунту (знижує умови накопичення вологи що призводить до його ущільнення), 

знижує інтенсивність процесів амоніфікації та нітрифікації, що спричиняє 

погіршення азотного живлення с.-г. культур; посилюється вітрова ерозія.  
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Глибока оранка з обертанням пласта призводить до підняття шарів ґрунту з 

низьким вмістом гумусу, що веде до зниження родючості поверхневого шару 

ґрунту. Крім того, це також призводить до загибелі деяких ґрунтових 

мікроорганізмів. Розпушування грунту призводить до створення аеробних умов, 

що посилюють процес мінералізації гумусу. 

Тривале зрошення різко змінює агрофізичний стан ґрунтів, істотно зменшує 

кількість агрономічно цінних агрегатів в орному та підорному горизонтах. 

Причиною деградації структури є спільний плив зниження запасів органічних 

речовин у ґрунті, тривалий механічний його обробіток та засолення. 

Ущільнення ґрунту важкою технікою відбувається до глибини 80–100 см. 

Відповідно до цієї глибини погіршується водно-повітряний, температурний та 

інші режими ґрунту, що негативно впливає на всі біохімічні процеси, що в ґрунті 

відбуваються. 

З усіх видів мінеральних добрив азотні (крім калієвої, натрієвої і 

кальцієвої селітр) за дією на грунт є найагресивнішими. Уже під час розчинення 

амонійних і амонійно-нітратних добрив у результаті їх гідролізу у грунт 

виділяється кислота. Надалі внаслідок абіотичного і біологічного вбирання 

амонію та нітрифікації цей процес посилюється. Це призводить до дегуміфікації 

та загального погіршення властивостей ґрунту. 

Особливо руйнівним для ґрунту є внесення водного технічного та рідкого 

синтетичного аміаку. У місцях його підвищеної концентрації гумус розчиняється і 

«тече», гинуть мікро– та мезофауна і флора, відбувається дегуміфікація, 

декальцинація, деструктуризація, що призводить до погіршення агрофізичних та 

агробіологічних властивостей ґрунту. 

Розорювання. На Великих рівнинах США колись жили індіанці, які 

займалися полюванням. Наприкінці XVIII ст. "білі" почали розорювати степи, що 

давали багаті врожаї впродовж 100 років. Посуха наприкінці XIX ст. знищила всі 

посіви, 90% фермерів залишили ці землі і повторне їх освоєння почалося лише 

після Першої світової війни. Однак сильні вітри, що віяли два роки поспіль 

(1934—1935 рр.), знесли родючий шар ґрунту, перетворивши Великі рівнини на 

пустелю. Те саме сталося і після освоєння цілини в 50-х роках XX ст. у 

Казахстані. 

Перевипасання спричинює знищення трав'яного покриву, подальшу ерозію, 

неможливість відновлення родючості внаслідок втрати детриту. В Ісландії вівці 

перетворили місцевість на кам'янисту пустелю. 

Зниження лісистості сприяє вимиванню поживних речовин з ґрунту 
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(зокрема, сполук нітрогену приблизно в 45 разів), втраті вологості, затопленню 

низинних місцевостей, посиленню водної та вітрової ерозії ґрунтів, 

спустелюванню. 

Важко повірити, що в пустелі Гобі чотири тисячоліття тому вирощували 

хліб, а Лівійська пустеля була житницею могутнього Риму. Вирубування лісів і 

зумовлені нею ерозія та спустелювання призвели до загибелі стародавніх центрів 

землеробства у Сирії та Пакистані. Народне прислів'я говорить: "Хто рубає ліси, 

той сушить місця, гонить від полів хмари і готує собі горя купи". 

Найнебезпечніше знищення лісів на рівнинних територіях у вологих 

тропіках, де понад 90% біогенних елементів рослини отримують з опалого листя, 

та в районах вічної мерзлоти (порушення температурного режиму, заболочування 

місцевості). 

Зрошення в посушливих місцевостях часто зумовлює вимивання солей з 

глибин у і верхні горизонти ґрунту і засолення внаслідок швидкого 

випаровування води. Засолення перетворює землі на пустелю (за вмісту в ґрунті 

1 % солей урожайність більшості сільськогосподарських культур знижується на 

третину, 2—3% — повністю зникає). Зрошення забрудненими водами Південно-

Кримського каналу земель на півдні України спричинило їх забруднення важкими 

металами, пестицидами, нафтопродуктами, радіонуклідами. Нераціональний 

полив у Криму призвів до заболочення значних територій. Нині у світі засолено 

близько 30% зрошуваних земель. 

Осушування боліт. Болота — це унікальні екосистеми з неповторним 

розмаїттям видів рослин і тварин. Вони мають неоціненне екологічне значення: 

• формують стік річок і клімат навколишніх територій; 

• регулюють вологість, температуру, радіоактивний фон; 

• поглинають і утримують забруднювальні речовини (органічні сполуки, 

зокрема пестициди; важкі метали, радіонукліди); 

• є джерелом кисню (в усьому світі болота дають практично стільки ж кисню, 

як і ліси — 1,6 • 108 т); 

• на болотах ростуть численні лікарські та ягідні рослини (бобівник 

трилистий, валеріана лікарська, череда, журавлина, чорниця); 

• живуть водоплавні птахи, бобри, видри та інші численні види, багато з яких 

перебувають під охороною; 

• запобігають замуленню річок, затримуючи продукти розпаду; 

• є джерелом торфу, який має здатність поглинати воду, чим підтримує 

водний баланс, адсорбувати пил, хімічні та бактеріологічні забруднення, тобто діє 
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як очисник, є цінною хімічною сировиною, меліорантом, паливом місцевого 

значення. 

Спустелювання — зниження біологічної продуктивності природних 

екосистем, яке поділяють на два типи: аридне спустелювання — деградація 

пустельних та напівпустельних територій, куди входить знеліснення, ерозія, 

засолення тощо. Арктичне спустелювання характерне для тундрових і 

лісотундрових екосистем навколо Північного Льодовитого океану, які 

надзвичайно довго відновлюються в разі їх порушення чи забруднення, що 

відбувається, зокрема, під час видобутку нафти (гусеничний всюдихід, проходячи 

в тундрі чи лісотундрі 10 км, знищує рослинність на площі 1 га), геологічної 

розвідки, переповнення пасовищ оленями. 

Значна кількість земель виходить із сільськогосподарського вжитку 

внаслідок розростання міст (урбанізації), яке відбувається в усьому світу. 

Залежно від регіону та умов господарювання на перший план у деградації 

ґрунтового покриву може висуватися будь-який із цих факторів. 

Отже, ґрунти України зазнають агрофізичної, фізико-хімічної та ерозійної 

деградації. 

Агрофізична деградація проявляється в ущільненні, зниженні загальної 

пористості, втрати структури, підвищенні твердості, утворенні поверхневої 

шкірки, зниженні водопроникності тощо. 

Фізико-хімічна деградація полягає у декальцинації орного шару, його 

підкисленні або навпаки, підлуженні, зниженні буферності (кислото-основної і 

щодо важких металів та пестицидів), а також у забрудненні техногенними 

відходами -  ксенобіонтами. 

Ерозійна деградація в Україні буває трьох видів: водна, вітрова та 

іригаційна. За останні 25 років площі змитих орних земель збільшились на 25% і 

становлять понад третину площі всієї ріллі. 

Родючість землі теоретично вважається поновленим ресурсом. Проте час, 

необхідний для її відновлення, тобто для формування родючого шару, глибина 

якого буде достатньою для використання в сільському господарстві, може 

обчислюватися тисячами років. За деякими оцінками, за нормальних природних 

умов родючий ґрунт шаром в 1 см утворюється за 125–400 років і до 12 тисяч 

років потрібно для сформування шару в 20 см. 

За даними вчених, в Україні треба збільшити площу луків і пасовищ у 2,7 

рази. Природні кормові угіддя забезпечують рентабельність м'ясо–молочного 

скотарства у світі. Їх площі повинні вдвічі перевищувати кількість орних земель, а 
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в Україні – навпаки, площа ріллі може у 5 разів перевищувати площу 

лукопасовищних угідь. 

Для оптимізації землекористування з урахуванням економічних, 

енергетичних, матеріально-технічних та екологічних умов у найближчі 4-5 років 

необхідно зменшити площі орних земель щонайменше на 10 млн га і перевести її 

в природні кормові угіддя, у т.ч. близько 2 млн га – під заліснення. 

Територія України найменше обліснена в Європі: нині лише 14,3 % її 

зайнято лісом за норми 25 % тобто необхідно збільшити площу лісів у 1,8 рази. 

 

5.3. Нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 164 від 11 лютого 2010 

року затверджено нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах 

в різних природно-сільськогосподарських регіонах 

Нормативи структури посівних площ в різних регіонах України, % 

Регіон 

Культури 

Зернові 

та 

зерно-

бобові 

Технічні 
Картопля 

і овоче-

баштанні 

Кормові 
Чор-

ний 

пар 

всього у т.ч. усього у т.ч. 

багато-

річні  

ріпак соняш-

ник 

Полісся 35–80 3–25 0,5–4 0,5 8–25 20–60 5–20  

Лісостеп 25–95 5–30 3–5 5–9 3–5 10–75 10–50  

Північ. Степ 45–80 10–30 10 10 1–2 10–60 10–16 5–14 

Півден. Степ 40–82 5–35 5–10 12–15 1–2 10–60 8–14 18–20 

Передкарпаття 25–60 5–10 5–7  8–20 25–60 10–40  

 

Допустимі нормативи періодичності вирощування культури на одному і 

тому самому полі становлять: 

– для кукурудзи – протягом 2–3 років поспіль; 

– для озимих жита і ячменю, ячменю ярого, вівса, гречки – не менше, ніж 

через 1 рік; 

– для пшениці озимої, картоплі, проса – не менше, ніж через 2 роки; 

– для багаторічних бобових трав, зернобобових культур (крім люпину), 

буряку цукрового і кормового, ріпаку озимого і ярого – не менше, ніж через 

3 роки; 

– для льону – не менше, ніж через 5 років; 
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– для люпину, капусти – не менше, ніж через 6 років; 

– для соняшника – не менше, ніж через 7 років; 

– для лікарських рослин (залежно від біологічних властивостей) – 1–10 років. 

 


