
Заняття № 4. 

ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ГРУНТУ 

 

Мета:  ознайомлення з принципами та методикою еколого-агрохімічної 

оцінки ґрунтів.  

Завдання:  отримати у викладача індивідуальне завдання і виконати еколого-

агрохімічну оцінку ґрунту.  

 

На сьогодні комплексна еколого-технологічна оцінка ґрунту в системі ґрунт 

— рослина — технологія — економіка є основою ведення екологічно 

збалансованого землеробства, проведення виваженої аграрної реформи, розробки 

перспективних державних програм щодо підвищення ефективності роботи АПК — 

однієї з найважливіших складових національної економіки. 

Базовими складовими її є еколого-агрохімічна оцінка ґрунту та 

агроекологічне групування земель. 

 

4.1. ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТУ 

Агрохімічні показники ґрунту є основними параметрами, які визначають 

якість земель, регламентують рівень програмованої урожайності 

сільськогосподарських культур, а відтак обсяги і перспективи тукової 

промисловості та ін. 

Згідно з Указом Президента України № 1018/95 від 02.12.95 р. і наказом 

Мінсільгосппроду № 336 від 13.12.95 р. в країні проводиться еколого-агрохімічна 

паспортизація полів та земельних ділянок. Її мета — створення інформаційної 

бази землекористування, що дасть змогу раціональніше використовувати земельні 

ресурси, планувати заходи з підтримання і підвищення родючості ґрунтів, 

оптимізувати технології вирощування сільськогосподарських культур, проводити 

економічну оцінку земель. 

Еколого-агрохімічний паспорт поля — це документ, в якому зосереджена 

інформація про родючість ґрунтів та їх агроекологічний стан. Він розробляється 

для кожного поля або земельної ділянки на основі матеріалів агрохімічного, 

радіологічного та інших видів моніторингу ґрунтів, у тім числі на вміст важких 

металів і решток пестицидів. Цими паспортами обґрунтовують заходи, спрямовані 

на раціональне використання й підвищення родючості ґрунтів, поліпшення їх 

агроекологічного стану. 

Агрохімічну оцінку якості ґрунту проводять агроекологічним методом з 

використанням показників, які характеризують його внутрішні властивості, і 

виражають у балах. За 100 балів взято еталонний ґрунт із найбільшими значеннями 

показників властивостей ґрунту, інші ґрунти оцінюють відносно еталона. 

Еколого-агрохімічний стан ґрунту визначають внесенням в агрохімічну 

оцінку поправки на забруднення його радіонуклідами, важкими металами та 

пестицидами з урахуванням кліматичних умов території, зрошення, осушення, 

кислотності, засоленості ґрунтів та ін. 



Агрохімічна оцінка ґрунтів поля (земельної ділянки), господарства, інших 

територіальних одиниць (район, область, республіка) визначає рівень їх 

окультуреності. Еколого-агрохімічні паспорти включають показники не лише 

родючості, а й дані про забрудненість ґрунтів токсикантами антропогенного 

походження, тобто зведені показники агроекологічного стану поля, земельної 

ділянки, інших територіальних одиниць. 

Еколого-агрохімічні паспорти розробляються окремо для різних видів 

сільськогосподарських угідь: орних земель, багаторічних насаджень, сіножатей, 

пасовищ, у тім числі для зрошуваних та осушених земель. 

Зведені відомості еколого-агрохімічної оцінки ґрунтів також складаються 

окремо по сільськогосподарських угіддях (орні землі, багаторічні насадження, 

сіножаті, пасовища, зрошувані та осушені землі). 

За потреби визначають середньовиважену оцінку земельних угідь по 

господарству, інших територіальних одиницях (район, область, республіка). 

Основними показниками, за якими визначають агрохімічний стан ґрунтів 

поля, є: вміст в орному шарі гумусу, азоту (легкогідролізованого), рухомого 

фосфору, обмінного калію, мікроелементів (мангану, молібдену, цинку, міді, бору, 

кобальту), а також кислотність ґрунту, ємність вбирання, сума увібраних основ, 

щільність ґрунту, максимально можливі запаси продуктивної вологи в шарі 0 - 100 

см. 

Екологічний стан поля визначається рівнем антропогенного забруднення 

радіонуклідами (цезій-137, стронцій-90), важкими металами (рухомі форми 

кадмію, цинку, міді, свинцю, ртуті), рештками ДДТ, іншими високотоксичними 

пестицидами. 

Основою для складання еколого-агрохімічного паспорта поля (табл. 5.1) є дані 

суцільного ґрунтово-агрохімічного, радіологічного, просторово-пестицидного 

моніторингу сільськогосподарських угідь, а також обстеження ґрунтів щодо вмісту 

важких металів і погіршення їхніх агрофізичних властивостей. 

Джерелами вхідної інформації є ґрунтовий опис, карти ґрунтів, нові дані 

агрохімічного обстеження ґрунтів, матеріали обстеження, результати аналізів 

стосовно забрудненості ґрунтів важкими металами і рештками пестицидів. 

Складають еколого-агрохімічні паспорти по кожному туру ґрунтово-

екологічного обстеження, тобто через кожні п'ять років. З 2010 р. розпочався Х тур 

обстеження (перший був проведений у 1966 – 1968 pp.). 

 



            Таблиця 4.1 

Еколого-агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки 

Область        Населений пункт         

Сільськогосподарські угіддя      Район        

Землекористувач               

Зрошувані, осушені землі       Поле (земельна ділянка) №      

Площа    Тип ґрунту, площа (га)       

Показник агроекологічного 

стану грунтів 

Метод 

визна-

чення 

Середньовиважена величина по роках 

обстеження (варіант) 

19    р 

(1) 

19    р. 

(2) 

20    р. 

(3) 

20    р. 

(4) 

20    р. 

(5) 

Агрофізичні       

Щільність ґрунту, г/см
3
  1,18 1,28 1,22 1,21 1,19 

Продуктивна волога (ММЗПВ) в 

0 – 100 см, мм 
      

Фізико-хімічні та агрохімічні Капіна рН      

Кислотність  

гідролітична, мг-екв/100 г 

ґрунту 

Метричний      

обмінна, рНС0Л Потенціо-

метричний 
4,5 5,5 6,2 6,0 6,5 

актуальна, рНВ0Д      

Сума ввібраних основ,  

мг-екв/100 г ґрунту 

Капіна — 

Гільковиця 
     

Тип засолення       

Ступінь засолення       

Вміст в орному шарі гумусу, % Тюріна 3,5 2,6 3,2 1,2 4,6 

азоту, що легко гідролізується, 

мг/кг ґрунту 

Корнфілда 238 215 195 153 215 

рухомого фосфору,  

мг/кг ґрунту 

Кірсанова 125 146 117 133 145 

обмінного калію,  

мг/кг ґрунту 

Кірсанова 119 145 126 129 142 

рухомих форм мікроелементів, 

мг/кг ґрунту 

Колоримет

ричний 
     

бору Колоримет

ричний 
0,8 1,2 1,7 0,6 1,3 

молібдену 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 

мангану Атомно-

абсорбцій

ної 

спектрофо

тометрії 

25 12 16 18 21 

кобальту 9 8 7 6 10 

міді 1,2 1,1 0,9 1,1 0,8 

цинку 0,6 0,7 0,5 0,8 0,9 

 

 



Закінчення табл.4.1 

Агрохімічна оцінка, бал       

Рівень забруднення Атомно-

абсорбцій-

ної 

спектрофо

тометрії 

     

Вміст рухомих форм,  

мг/кг ґрунту 

     

кадмію 2,5 4,1 16,0 8,8 12,0 

свинцю 42,8 22,3 15,5 14,1 17,6 

ртуті 0,5 5,5 1,1 0,8 2,0 

Рештки пестицидів, ДДТ і 

його метаболітів, мг/кг ґрунту 

Газорідин 

ної та тон-- 

кошарової 

хромато-

графії 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 

Гексахлоран (сума ізомерів), 

2,4-Д амінна сіль, мг/кг ґрунту 

0,72 0,30 0,51 0,15 0,55 

Щільність радіоактивного 

забруднення, Кі/км
2
 

Гаммаспек

трометрич

ний 

     

цезієм-137      

стронцієм-90 Радіохіміч 

ний 

     

Зведена еколого-агрохімічна 

оцінка, бал 

      

 

4.2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНОЇ ОЦІНКИ 

1. Визначення агрохімічної оцінки ґрунту 

З цією метою ґрунт поля оцінюють у балах за його агрофізичними і 

агрохімічними властивостями відносно еталонних величин (але не більш як 100 

балів), виводять середній бал усіх оцінкових показників, вводять поправки на 

кислотність ґрунту і після цього визначають агрохімічну оцінку ґрунту. 

За еталонний ґрунт взято й оцінено 100 балами ґрунт, який містить в орному 

шарі: гумусу — 6,2 %, легкогідролізованого азоту — 255 мг/кг ґрунту (за 

Корнфілдом); рухомого фосфору — 176 мг/кг (за Чиріковим); обмінного калію — 

151 мг/кг (за Чиріковим); рухомого бору — 1,5 мг/кг; рухомого молібдену — 

0,15 мг/кг; рухомого мангану — 30 мг/кг; рухомого кобальту — 10 мг/кг; рухомої 

міді — 1,5 мг/кг; рухомого цинку — 1,5 мг/кг. 

За еталонний за оптимальною величиною максимально можливих запасів 

продуктивної вологи в метровому шарі взято ґрунт із запасом вологи 200 мм. 

Наприклад, за вмісту в ґрунті 3,5 % гумусу оцінка його в балах за цим 

показником становитиме 58
%2,6

%5,3100
 білів. 

Середній бал є середньою арифметичною величиною з її оцінкових 

показників. 

Поправкові коефіцієнти на кислотність ґрунтового розчину встановлюють за 



даними табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Поправкові коефіцієнти на кислотність ґрунтового розчину 

Реакція ґрунтового 

розчину 

рНсол Поправковий коефіцієнт 

Мінеральний 

ґрунт 

Торф'яний 

ґрунт 
Полісся Лісостеп 

Близька до нейтральної 5,6-6,0 > 4,8 1,00 0,96 

Слабкокисла 5,1-5,5 4,2-4,8 0,92 0,89 

Середньокисла 4,6-5,0 3,5-4,2 0,85 0,81 

Сильнокисла до 4,5 до 3,5 0,74 0,71 

 

2. Визначення зведеної еколого-агрохімічної оцінки ґрунту  

Для цього до агрохімічної оцінки вводять поправки. 

2.1. На вміст у ґрунті рухомих форм кадмію, свинцю, цинку 

Якщо вміст важких металів перевищує гранично допустиму концентрацію 

(ГДК) то оцінку знижують на 2 %; якщо їх вміст більший в 2 рази – на 4 %, в 3 рази 

— на 8 %, в 4 рази — на 12 % і т.д. Поправковий коефіцієнт відповідно становить 

0,98, 0,96; 0,92; 0,88 і т.д.. 

Довідка: ГДК, мг/кг: кадмій — 3,0; свинець — 20,0; ртуть — 2,1. 

2.2. На забрудненість рештками пестицидів та радіонуклідами 

Поправкові коефіцієнти визначаються за таким самим принципом, як і в 

першому випадку. 

Довідка: ГДК решток ДДТ, його метаболітів та гексахлорану становить 

0,1 мг/кг, а 2,4-Д амінної солі — 0,25 мг/кг ґрунту. 

Поправкові коефіцієнти на забрудненість радіонуклідами визначаються 

окремо для різних регіонів. 

2.3. На кліматичні умови 

Поправкові коефіцієнти встановлюють для адміністративних областей і 

ґрунтово-кліматичних зон з урахуванням наявності чи відсутності зрошення 

(табл.4.3). Поправкові коефіцієнти вводять послідовно. 

Таблиця 4.3 

Коефіцієнти поправок на клімат і зрошення 

Адміністративна 

область 

Коефіцієнт 

поправок 

Адміністративна 

область 

Коефіцієнт 

поправок 

клімат зрошення клімат зрошення 

Хмельницька 0,96 1,03 Київська 0,90 1,08 

Тернопільська 0,95 1,00 Полтавська 0,90 1,03 

Вінницька 0,94 1,11 Сумська 0,89 1,08 

Чернігівська 0,94 1,03 Черкаська 0,89 1,15 

Волинська 0,93 1,00 Львівська 0,89 1,00 

Рівненська 0,93 1,00 Ів.-Франківська 0,89 1,00 

Житомирська 0,92 1,06 Одеська 0,88 1,26 

Харківська 0,90 1,13 Кіровоградська 0,86 1,21 



Значення показників, а також агрохімічну і зведену еколого-агрохімічну 

оцінки в балах записують в еколого-агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки 

(див. табл. 4.1.). 

 

3. Якісна оцінка ґрунтів 

На основі еколого-агрохімічної оцінки ґрунтів встановлюють групу і клас 

придатності земель для сільськогосподарського виробництва згідно з їх 

класифікацією (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Класифікація ґрунтів і земель за якістю 

Еколого-агрохімічна оцінка (бал) Клас земель Група земель 

Більше 91 І Дуже високої якості 

(найкращі землі) 90–81 ІІ 

80–71 ІІІ Високої якості (добрі 

землі) 70–61 IV 

60–51 V Середньої якості 

(задовільні землі) 50–41 VI 

40–31 VII 
Низької якості 

30–21 VIII 

20–11 IX Дуже низької якості 

Менше 10 X Незручні землі 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке еколого-агрохімічний паспорт поля, яку він містить інформацію. 

2. З якою метою проводиться еколого-агрохімічна паспортизація полів та 

земельних ділянок.? 

3. Назвіть основні показники, за якими визначають агрохімічний стан ґрунтів. 

4. Що є основою та джерелом вхідної інформації для складання еколого-

агрохімічного паспорта поля. 

5. Що таке «еталонний грунт»? 

 

Завдання 

За отриманим у викладача завданням скласти еколого-агрохімічний паспорт 

поля та встановити його еколого-агрохімічну оцінку в балах. Таблицю та всі 

розрахунки з поясненнями показати у робочому зошиті. Зробити висновки щодо 

придатності земель для с.–г. виробництва. 
 


