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Розглянуті аспекти необхідності впровадження локального моні-
торингу на землях Полісся. Встановлена кореляційна залежність 

між щільністю та агрогідрологічними властивостями ґрунтів для 

діагностики їхньої деградації. 
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Ґрунт – найважливіший компонент господарських біоценозів. 
Стан ґрунтового покриву, його водний, повітряний, сольовий, пожив-
ний, тепловий та мікробіологічний режими, біопродуктивність мають 
вирішальний вплив на врожай сільськогосподарських культур. 

На сьогодні ґрунти перетворилися із системи, яка визначається 
природними факторами, в систему, що працює під дією антропогенних 

факторів, направлених на підвищення ефективності використання зе-
мель. 
Надмірний механічний обробіток, використання важкої агро-

меліоративної техніки, значне внесення мінеральних і недостатнє вне-
сення органічних добрив, застосування отрутохімікатів, недотримання 
ґрунтозахисних технологій призводять до погіршення агрогідрологіч-

них властивостей ґрунтів, значного ущільнення кореневмісного шару, 
втрати гумусу та продуктивності земель. 
Як наслідок, у ґрунтах відбуваються кількісні і якісні зміни струк-

тури: знижується інтенсивність агрегації, погіршується водно-

повітряний та тепловий режими кореневого шару ґрунту та умови  

живлення рослин. 

При інтенсивному землеробстві винесення рослинами біогенних 

речовин з ґрунту у 1,5-2,0 рази перевищує їхнє надходження, що приз-
водить до дегуміфікації ґрунтів. Втрати гумусу супроводжуються по-

гіршенням агрофізичних властивостей ґрунтів. При недостатньому 
внесенні органічних речовин, малій площі багаторічних трав у сівозмі-
нах різко скорочується вміст у ґрунті зернистих агрегатів розміром 

1…5 мм (найбільш цінних), збільшується кількість фракцій діаметром 

більше 10 мм і менше 0,25 мм. Структура ґрунту помітно погіршуєть-
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ся, зменшується кількість водотривких агрегатів, що призводить до по-

гіршення водно-фізичних властивостей, замулення верхнього шару під 

час його зволоження, утворення кірки при висиханні. 
Перераховані процеси посилюють процес ерозії і порушують еко-

логічні й продукційні функції та знижують природну потенційну ро-

дючість ґрунту. Крім того, в окремих регіонах спостерігаються підтоп-

лення, пересушення, окислення, засолення та осолонцювання ґрунтів. 
Для оцінки зазначених перетворень і здійснення спрямованого ре-

гулювання ґрунтових процесів, визначення й обґрунтування агромелі-
оративних заходів із раціонального використання, поновлення та збе-
реження земельних ресурсів виникає потреба в організації системати-

чних спостережень за зміною умов еволюції ґрунтів, тобто в організа-
ції і впровадженні служби локального моніторингу. 
Моніторинг повинен бути систематичним, щоб вчасно встановити 

відхилення і впровадити заходи з припинення негативних процесів у 
ґрунтах. Це потребує проведення масових польових вишукувань, лабо-

раторних досліджень та значних затрат часу й коштів. 
При аналізі польових досліджень із визначення агрогідрологічних 

властивостей ґрунтів спостерігається взаємозв’язок між окремими зна-
ченнями та їхньою динамікою залежно від зміни агрофізичного стану 

ґрунтів [1, 2]. 

Найпоширенішими ґрунтоутворюючими породами на Поліссі 
України є піщані, глинисто-піщані або супіщані водно-льодовикові ві-
дклади. Ці відклади підстилаються, переважно, твердими породами – 

крейдяними мергелями, крейдою, гранітами або супіщаною мореною. 

У роботі досліджувалися ґрунти дерново-підзолисті супіщаного і 
легкосуглинистого гранулометричного складу, сірі опідзолені піщано-

го і суглинистого гранулометричного складу, чорноземи малогумусові, 
слаболужні легко суглинисті (рис. 1). 

Дерново-підзолисті ґрунти займають близько 70% території Поліс-
ся. Дерново-слабопідзолисті піщані ґрунти мають високу водопроник-
ність і добру аерацію верхніх шарів. Ці ґрунти бідні на поживні речо-

вини, гумусу в них 0,4…0,9%. Реакція ґрунтового розчину дерново-

слабопідзолистих ґрунтів кисла. 
Дерново-середньопідзолисті ґрунти, порівняно зі слабопідзолисти-

ми, дещо багатші на поживні речовини; гумусу в них від 1,0 до 1,9%. 

У дерново-середньопідзолистих глеюватих ґрунтах процес обглею-

вання призводить до ущільнення і в’язкості нижньої частини ілювіаль-
ного горизонту, з’являються іржаві і сиві плями, залізисто-марганцеві 
бобовини. 
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Рис. 1. Ґрунтова карта Полісся України 

 

Невелику площу, у вигляді окремих островів на Поліссі, займають 
світло-сірі опідзолені ґрунти супіщаного, піщано-легкосуглинистого 

гранулометричного складу. 
Значна різноманітність характеристик ґрунтів Полісся, регуляр-

ність та ємність необхідних досліджень у польових умовах потребують 
упровадження у практику раціональних, уніфікованих експрес-методів 
визначення значень та зміни їхніх властивостей. 

При детальному аналізі даних польових досліджень [3] спосте-
рігається взаємозв’язок між окремими властивостями та їхньою дина-
мікою залежно від зміни агрофізичного стану ґрунтів. Із агрофізичних 

властивостей мінеральних ґрунтів найбільш наглядно виділяється ди-

наміка щільності, значення якої впливає практично на всі ґрунтові 
процеси. 

Саме щільність може бути індикатором агрофізичного стану ґрун-

тів і служити аргументом діагностики рівнів їхньої деградації та ви-

значення значень деяких агрогідрологічних властивостей. До того ж, 

щільність ґрунту визначається досить просто (наприклад, методом рі-
жучого кільця). Для відбору зразків мінерального ґрунту з глибини, 

без улаштування шурфів, можна використати бур. 

За величиною щільності можна охарактеризувати агрофізичний 

стан та визначити значення більшості агрогідрологічних властивостей 

ґрунту. 
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Так, аналіз зміни щільності показує, що з підвищенням її значення 
знижується родючість ґрунту і, зокрема, зменшується вміст гумусу [2].  

Цей зв’язок описується залежністю (коефіцієнт кореляції становить 
0,82…0,87) 

Nг=13,66 – 8,33·γ0, % м.с.гр.,  (1) 

де Nг – кількість гумусу в розрахунковому шарі, % маси сухого ґрунту, 
γ0  – щільність ґрунту, г/см3

. 

Від щільності залежить шпаруватість ґрунту, тобто кількість і роз-
мір шпарин, у яких мешкають ґрунтові організми, накопичуються во-

да, кисень, вуглекислий газ. Від шпаруватості залежить структура ґру-
нту, з якою пов’язані його найважливіші агрономічні й гідрофізичні 
властивості. 
Основні гідрофізичні властивості ґрунтів залежать від їхньої водо-

утримуючої здатності. Вода є найважливішим ґрунтоутворюючим фа-
ктором, оскільки розчиняє й переносить хімічні елементи й органічні 
речовини, які необхідні для життєдіяльності ґрунтових організмів і ви-

рощування рослин. Для цілей сільськогосподарських меліорацій най-

важливішими гідрофізичними показниками ґрунтів є повна і найменша 
вологоємність, вологість в’янення, водопоглинаюча здатність, водо-

віддача, висота капілярного підняття ґрунтових вод та ін. На величину 

цих властивостей впливає, найперше, щільність ґрунтів. 
Для встановлення кореляційної залежності між щільністю та аг-

рогідрологічними властивостями ґрунтів нами використані результати 

польових досліджень (біля 200 зразків) по 17 проведених на території 
поліської зони України (рис. 1) ґрунтових розрізів [3]. 

Для встановлення тісноти зв’язку між щільністю та перераховани-

ми властивостями ґрунту проведена статистична опрацювання даних 

польових досліджень і встановлені кореляційні залежності та визначе-
ні коефіцієнти кореляції (табл. 1). 

При аналізі агрогідрологічних властивостей встановлено, що вели-

чина щільності скелету мінеральних ґрунтів практично не залежить від 

їхньої щільності і коливається в межах 2,60…2,70 т/м3
. При практич-

них розрахунках її величину можна прийняти постійним значенням 

2,65 т/м3
. 

Крім наведених агрогідрологічних властивостей та розрахункових 

умов, важливими показниками при характеристиці ґрунтів є швидкість 
й об’єм поглинання води. 

Об’єм поглинання води ґрунтом визначається за залежністю 

W =K0·t
1-α 

, мм,   (2) 

де W – об’єм поглинання води ґрунтом за визначений ( t, хв ) час, мм; 

K0 – середня швидкість поглинання за першу годину поливу, мм/хв;  
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α – показник, що відображає вплив вихідної вологості на водо-

поглинаючу здатність ґрунту. 
Таблиця 1 

Рівняння регресії і тіснота зв’язку між щільністю та 
агрогідрологічними властивостями ґрунту 

 

Властивості ґрунтів Рівняння регресії 
Коефіцієнт 
кореляції 

Загальна шпаруватість, % А= 96 – 35·γ0 0,98 

Повна вологоємність, % βпов= 109 – 53·γ0 0,99 

Найменша вологоємність, % βнв= 60 – 29·γ0 0,92 

Вологість в’янення, % βвн=26-15·γ0 0,67 

Максимальна гігроскопічність,% βмг=βвн/1,34 - 

Запас вологи при повній  

вологоємності, м3
/га 

W
´
пов=100Нγ0(109-53 γ0) 0,94 

Запас вологи при найменшій  

вологоємності, м3
/га 

W
´
нв=100Нγ0(60-29 γ0) 0,89 

де γ0 – щільність ґрунту, г/см3
, 1,34 – гідрометричний коефіцієнт. 

 

Значення К0 для практичних розрахунків можна визначити виходя-
чи із наведених у літературі граничних значень його у залежності від 

гранулометричного стану: 3,5 мм/хв у піщаних, до 1,5 мм/хв у глинис-
тих ґрунтах. 
Для конкретних умов К0 можна визначити за рівнянням 

К0 = 3,3·γ0 – 1,3, мм/хв.   (3) 
Величина показника степені α змінюється залежно від вологості 

ґрунту і за даних літературних джерел коливається від 0,8 при макси-

мальній гігроскопічності (βмг,%) до 0,3 при найменшій вологоємності 
(βнв,%). У найближчому значенні може бути визначена за виведеною 

залежністю 

)18γ(41

)11γ0,5(β
0,8

)β(β

β0,5(β
0,8α

0

0вих

мгнв

мгвих

−

+−
−=

−

−
−=

19) , (4) 

де βвих – вихідна вологість ґрунту, % м.с.гр. 

Значення вихідної вологості можна знайти під час визначення 
щільності ґрунту за залежністю 



Випуск 1(65) 2014 р. Серія «Технічні науки» 

24 

100%
mm

mm
β

бс

св
вих ⋅

−

−
= , м.с.гр.,  (5) 

де mв, mс, mб – відповідно маси вологого і сухого ґрунту разом з масою 

бюкса та маса бюкса, г. 
Для спрощення розрахунку можна використати графіки залежнос-

тей (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Номограма для визначення показника затухання швидкості 
поглинання води ґрунтом (α) 

 

Аналогічно можна встановити залежності величини коефіцієнтів 
фільтрації, агрофізичний стан поля, ступінь ерозійних процесів, допус-
тимі норми зволоження, строки вегетації від щільності ґрунтів. 
Слід відмітити, що щільність ґрунтів можна коригувати шляхом 

внесення ґрунтових меліорантів (піскування, глинування, торфування 
тощо). 

Кількість меліоранта можна встановити з рівняння 

                                         γвих·(hр-х)+γм·х= hр·γр,                    (6) 

де γвих – вихідна щільність ґрунту, т/м3
; hр – розрахунковий шар ґрунту, 

м; х – шар меліоранта, м; γм – щільність меліоранта, т/м3
; γр – рекомен-

дована щільність ґрунту, т/м3
. 

Необхідна кількість меліоранта для коригування щільності до ре-
комендованого значення буде 

N=x·γм·10000, т/га,   (7) 

де N – необхідна кількість меліоранта, т/га. 
Виконаємо приклад розрахунку необхідної кількості структурного 

меліоранта для зміни агрогідрологічних властивостей ґрунту. 
Вихідні дані: мінеральні ґрунти зі щільністю 1,4 т/м3

, глибина роз-
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рахункового шару ґрунту 0,30 м; меліорант – торфокомпост зі щільніс-
тю 1,0 т/м3

. Рекомендована щільність меліорованого ґрунту 1,25 т/м3
. 

Визначаємо необхідний шар меліоранта з рівняння (6): 

1,40·(0,30 – х)+1,0·х = 0,30·1,25, 

х = 0,11 м. 

Необхідну кількість меліоранта визначаємо за формулою (7): 

N=0,11·1,0·10000 = 1100, т/га. 
Вплив меліоранта на покращання властивостей ґрунту наведений у 

таблиці 2. 

Із табл. 2 видно, що внесення меліоранта нормою 1100 т/га щіль-
ність ґрунту в шарі 0,30 м зменшується на 11%, підвищується шпару-
ватість на 11%, повна і найменша вологоємність на 22%, запаси вологи 

в ґрунті на 9,6%. Потенціальна можливість збільшення гумусу при 

цьому становить 65%. 

Таблиця 2 

Зміна агрогідрологічних властивостей ґрунту при внесенні меліоранта 

Властивості ґрунтів 
Показники Ефектив-

ність мелі-
оранта, % 

ґрунт до 

меліорації 
меліо-

рант 
ґрунт після 
меліорації 

Щільність, т/м3
 1,40 1,00 1,25 11 

Шпаруватість, % 47,0 61,0 52,2 11,5 

Повна вологоємність, % 34,8 56,0 42,7 22 

Найменша вологоємність, % 19,4 31,0 23,8 22,5 

Вологість в’янення, % 6,0 11,0 7,2 - 

Запас вологи при повній  

вологоємності, м3
/га 

1462 1680 1603 9,6 

Запас вологи при най-

меншій вологоємності, м3
/га 

815 930 890 9,6 

Гумус, % м. с. гр. 2,0 5,0 3,3 65 

 

Впровадження експрес-методу діагностики ґрунтів дає можли-

вість із незначними затратами коштів і часу отримувати інформацію 

про зміни агрогідрологічного стану та трансформації сільськогоспо-

дарських угідь, аналізувати причини зміни основних властивостей 

ґрунтів та їхнього меліоративного стану.  
Отримані рівняння регресії між щільністю і агрогідрологічними 

властивостями ґрунту та встановлення необхідної кількості меліоран-

тів говорять про можливість впровадження даних розробок у виробни-

цтво при організації і впровадженні локального ґрунтового моніторин-

гу на землях поліської зони України. 
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Рассмотрены аспекты необходимости внедрения локального мо-
ниторинга на землях Полесья. Установлена корреляционная зави-
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