
                                                                                                                                           

 

 

161

Вісник  

НУВГП 

УДК 631.311;631.432;631.434        https://doi.org/10.31713/vt3202115 

 
Рокочинський А. М., д.т.н., професор (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне, 

a.m.rokochinskiy@nuwm.edu.ua), Сташук В. А., д.т.н., професор 

(Національна академія аграрних наук України, м. Київ) 

 
ВІДНОВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ОСУШУВАНИХ ҐРУНТІВ НА  

ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГЛИБОКОГО  
АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО РОЗПУШУВАННЯ 

 

У сучасному світі все більшої гостроти набирають екологічні 
проблеми від техногенного використання водних та земельних ре-
сурсів, серед яких актуальними є продовольча, енергетична та 
водна. Проблема підвищення ефективності використання сільсько-
господарських угідь у зоні осушувальних меліорацій набуває особ-
ливої актуальності, насамперед через несприятливі водно-фізичні 
властивості ґрунтів, їх вторинну зміну та погіршення в цілому еко-
лого-меліоративного стану. Пропонується вдосконалений принцип 
екологічного відновлення та покращення водно-фізичного стану 
осушуваних мінеральних ґрунтів на основі використання нових ба-
гатоярусних агромеліоративних глибокорозпушувачів. Описано 
принцип створення конструкції та наведено результати досліджень. 
Застосовувані технології глибокого розпушування є рентабельними 
та економічно вигідними, оскільки термін їхньої окупності в умовах 
існуючого дренажу не перевищує один рік. При цьому найбільш 
ефективним є суцільне глибоке розпушування багатоярусним гли-
бокорозпушувачем, застосування якого є вигідним для інвестицій 
при реалізації проєктів нового будівництва та реконструкції існую-
чих осушувальних систем. 

Ключові слова: екологічний потенціал; осушувані землі; агро-
меліоративний глибокорозпушувач. 
 

Постановка проблеми. У сучасному світі все більшої гостроти 

набирають екологічні проблеми від техногенного використання вод-

них та земельних ресурсів, серед яких актуальними є продовольча, 

енергетична та водна. Всі вони взаємопов'язані і на цей момент є од-

ними з глобальних проблем людства щодо його подальшого нор-

мального розвитку. Зокрема, це відноситься до екологічно раціо-
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нального використання водних та земельних ресурсів сільськогос-

подарських ґрунтів на осушуваних землях та технічних засобів їх 

обробітку. 

У зв'язку з цим, проблема підвищення ефективності викори-

стання сільськогосподарських угідь у зоні осушувальних меліорацій 

набуває особливої актуальності, насамперед через несприятливі 

водно-фізичні властивості ґрунтів, їх вторинну зміну та погіршення в 

цілому еколого-меліоративного стану. Це призводить до зниження 

рівня врожайності культур, що вирощуються, і недоотримання 

сільськогосподарської продукції на землях з регульованим водним 

режимом. 

Основним способом осушення мінеральних перезволожених 

ґрунтів є закритий матеріальний дренаж, який у сучасних умовах не 

завжди забезпечує виконання проєктних показників водного режи-

му. 

Аналіз попередніх досліджень. Різними аспектами осушення 

перезволожених ґрунтів займалися О. М. Костяков, Ф. Р. Зайдельман, 

Б. С. Маслов, Ш. І. Брусиловський, В.Ф. Шебеко, І. Г. Афанасик, П.І. 

Закржевський, О.Г. П. Лихацевич, А.М. Янголь, С.Т. Вознюк, В. Є. 

Олексіївський, А. В. Яцик, Н. А. Клименко, А. В. Скрипник, Н. А. Ла-

зарчук, Л. Ф. Кожушко та ін. Було встановлено, що осушення та по-

дальше сільськогосподарське використання змінюють напрямок та 

темпи розвитку ґрунтових процесів, а також водно-фізичні власти-

вості ґрунтів, загалом підвищуючи їх продуктивність, але водночас 

до кінця не усувають негативні, по відношенню до культур, що виро-

щуються, властивості. 

Несприятливі водно-фізичні властивості, насамперед підорного 

горизонту дерново-підзолистих ґрунтів, негативно впливають на їх-

ню вологозабезпеченість і відповідно родючість. Також неоднознач-

ним є вплив осушення на ґрунтові процеси. 

Тому при освоєнні та використанні земель рекомендується од-

ночасно з влаштуванням дренажу проводити низку агромеліоратив-

них заходів, спрямованих на збільшення акумулюючої здатності ак-

тивного шару ґрунту, покращення поверхневого та внутрішньоґрун-

тового стоку, збагачення ґрунту поживними елементами (С. Т. Воз-

нюк, Н. А. Клименко, В. В. Р. Гімбаржевський та ін.). 

Головною причиною недостатньої ефективності використання 

осушуваних земель є те, що традиційні осушувальні системи 

працюють тільки на відведення ґрунтових вод, при цьому навіть 
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осушувально-зволожувальні системи, незважаючи на їх обладнання 

регулюючими спорудами та регуляторами на дренажних колекторах, 

також не завжди забезпечують необхідні параметри водного режиму 

ґрунтів відповідно до вимог вирощування сільськогосподарських 

культур. 

Ситуація загострюється у зв'язку з погіршенням кліматичних 

умов та значним їх впливом на осушення мінеральних ґрунтів, зо-

крема, Полісся України. 

Таким чином, нерівномірність опадів та безсистемне відведен-

ня ґрунтової води у відкриту мережу гідромеліоративними система-

ми створює значне коливання рівня ґрунтових вод та вологості коре-

невмісного шару осушуваних земель протягом вегетаційного періоду, 

що тягне за собою неефективне використання природних запасів 

води. Тому, незважаючи на те що кількість опадів у середньому за 

вегетаційний період становить 250...400 мм, сільськогосподарські 

культури страждають чи то від перезволоження, чи то від пересушу-

вання ґрунтів, що призводить до втрат урожаю до 30...40%. 

Тому цікавить удосконалення існуючих конструкцій і технологій 

водорегулювання осушуваних земель, які забезпечать ефективніше 

їх використання на ресурсозберігаючих принципах [1]. 

Ще В. Я. Черненок та Ш. І. Брусилівський зазначали, що 

найбільш ефективним агромеліоративним заходом на дерново-

підзолистих ґрунтах є глибоке розпушування [2]. Поліпшення умов 

руху гравітаційної вологи під впливом глибокого розпушування у 

перші роки посилює дренажний стік у 2...2,5 рази, що прискорює 

зниження рівня ґрунтових вод. Виявлено позитивну роль глибокого 

розпушування на накопичення у ґрунті рухомих форм азоту, фосфору 

та калію. Глибоке розпушування значно покращує мікробіологічний 

режим кореневмісного шару ґрунту в цілому. 

Доцільність застосування глибокого розпушування при осу-

шенні дернових та дерново-підзолистих ґрунтів підтверджена до-

свідом його застосування на осушуваних та зрошуваних землях як в 

Україні, так і в різних регіонах ближнього та далекого зарубіжжя [2; 

3]. 

Технологічна ефективність глибокого розпушування має такі 

основні аспекти щодо його реалізації різними засобами та способа-

ми: по-перше, це якість розпушування ґрунту; по-друге, це енерго-

витрати з його виконання; по-третє, рівень та характер впливу 
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розпушування на водно-фізичні та агромеліоративні властивості 

ґрунту тощо. 

До основних параметрів глибокого розпушування відносяться: 

глибина розпушування; інтервали розпушування; відстань між сму-

гами розпушування; повнота розпушування. Глибина розпушування 

залежить від глибини залягання та потужності слабоводопроникних 

ґрунтових горизонтів. Вона має бути на 0,2...0,3 м менше мінімальної 

глибини закладання дрен, тобто на 0,6...0,7 м. 

При розпушуванні на глибину 0,6...0,7 м проводять хімічні 

аналізи ґрунту у зоні розпушування. При виявленні шкідливих еле-

ментів глибину розпушування рекомендується зменшити. 

На ґрунтах з водотривкими горизонтами та помірною перезво-

ложеністю, розміщених на слабодренованих рівнинах та вирівняних 

вододілах, глибина розпушування може становити 0,5...0,6 м. 

Розпушування осушуваних ґрунтів на глибину 0,6...0,7 м на тлі 

закритого дренажу покращує їх водно-фізичні властивості та підви-

щує врожайність сільськогосподарських культур, що вирощуються. 

Встановлено, що збільшення глибини розпушування з 0,4 до 

0,6 м, як правило, не впливає на щільність та загальну шпаруватість 

орного горизонту ґрунту. У шарі ґрунту 0,25...0,4 м щільність може 

зменшуватися, а шпаруватість зростати (близько 5% у перший рік та 

2...3% через три роки). Більше значуще дію відбувається у шарі 

0,4...0,6 м, у якому щільність зменшується до 10%, а загальна шпа-

руватість зростає на 15...20%. 

Глибина розпушування впливає роботу дренажу. Це прояв-

ляється у деякому збільшенні дренажного та зменшенні поверхнево-

го стоку. Найбільший вплив глибина розпушування має перший рік 

після його проведення, надалі його вплив зменшується. 

Конструкції традиційних глибокорозпушувачів не гарантують 

необхідної якості розпушення ґрунту, їх оструктурування, захисту 

ґрунтового середовища від техногенного впливу [4]. Вони ущільню-

ють ґрунт стінок щілин, що прорізаються, вимагають при розпушу-

ванні значних енерговитрат, мають недостатню повноту розпушу-

вання, тривалість післядії. 

Таким чином, широке застосування глибокого розпушування 

стримується недосконалістю існуючих технологій та засобів, які не 

забезпечують необхідної якості та ефективності розпушування. 

Ці засоби потребують подальшого вдосконалення відповідно до 

таких вимог [3; 4; 5]: 1) забезпечувати тривалу післядію; 2) покра-
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щувати водно-фізичні властивості та структуру ґрунту, підвищувати 

його родючість; 3) забезпечувати високу акумулюючу та сорбційну 

здатність ґрунту, підвищувати ефективність її водорегулювання; 

4) забезпечувати ресурсозбереження, високу економічну та енерге-

тичну ефективність; 5) відповідати сучасним принципам адаптивного 

природокористування. 

Як показують практика та накопичений досвід агровироб-

ництва, вертикальний ґрунтовий профіль сільгоспугідь повинен мати 

протиерозійний верхній шар (0...0,05 м), коренеживаний шар 

(0,05...0,4 м) та нижній фільтраційний шар (> 0,4...0,6 м). При цьому 

структура ґрунту (відсоткове співвідношення за масою груп грудок 

«цінних» та інших розмірів) кожного з цих шарів повинна бути опти-

мальною відповідно до призначення кожного з них. 

Тому, у зв'язку з вищесказаним, актуальним є питання пошуку 

нових рішень, які дали б можливість усунути наявні недоліки і ввести 

в практику осушувальних меліорацій більш прогресивні та досконалі 

в технічному, економічному та екологічному плані способи та засоби 

глибокого розпушування ґрунту з цілеспрямованою диференціацією 

ступеня його розпушування у генетичних горизонтах. 

У зв'язку з цим розроблена та пропонується до застосування 

більш досконала конструкція багатоярусного глибокорозпушувача 

безвідвального типу [5; 6]. Таке технічне рішення дозволяє пошарово 

поліпшити структуру ґрунту в кожному горизонті, що розробляється, 

при цьому, одночасно диференціювати ступінь його розпушування по 

глибині. 

Така конструкція дозволяє замінити традиційний спосіб суціль-

ної глибокої розробки ґрунту – «розрізанням», на «пошарове різан-

ня», внаслідок чого до 40% і більше зменшити питомий опір ґрунту, 

що розробляється, а також частково, а в деяких випадках і повністю, 

усунути його спресовування. 

При цьому традиційні робочі органи, розміри яких встановлені 

конструктивно, не залежать від умов їх роботи і не змінюються в за-

лежності від характеристик ґрунтів, що розробляються. 

Завдяки новому принципу розпушування вперше з'явилася 

можливість диференціювати за шарами якість розпушування ґрунту, 

та отримувати бажану ступінь його розпушування у кожному гори-

зонті вертикального профілю ґрунту залежно від його щільності за 

глибиною із збереженням верхнього гумусового горизонту, тобто 

диференціювати структуру розпушування за глибиною. Крім того, 



Серія «Технічні науки»  

Випуск 3(95) 2021 р. 

 

 

 

166 

даним робочим органом при необхідності можна здійснювати як 

смугове, так і суцільне розпушування. 

Методика досліджень. Вивчення впливу різних способів і за-

собів глибокого розпушування на водно-фізичні властивості та агро-

меліоративний стан мінеральних ґрунтів, що осушуються, а також 

поліпшення роботи існуючої дренажної системи в цілому, техно-

логічно було вирішено шляхом проведення порівняльних виробни-

чих випробувань різних технологій розпушування (традиційних і но-

вих): 

– щілинне розпушування серійним двостійковим розпушува-

чем РУ-45; 

– смугове розпушування дослідним зразком одностійкового 

багатоярусного плужного розпушувача-трубоукладача; 

– суцільне розпушування дослідницьким зразком багатоярус-

ного глибокорозпушувача. 

Дослідження проводилися на дерново-підзолистих глеєвих 

супіщаних ґрунтах, що сформувалися в умовах близького залягання 

рівня ґрунтових вод. Коефіцієнт фільтрації орного шару ґрунту 

(0...20 см) становив 0,13...0,4 м/добу, а в глибині 20 см і більше – 

0,13...0,003 м/добу. 

Результати досліджень. Визначено, що глибоке розпушування 

призводить до суттєвого збільшення водопроникності ґрунту по всій 

глибині розпушування та головним чином у підорному горизонті. 

Після глибокого розпушування та оструктурування ґрунту бага-

тоярусним глибокорозпушувачем волога розподіляється в шарі, що 

розробляється, значно більшої потужності, інтенсивність перезволо-

ження осушуваних ґрунтів знижується. Тому в підорному горизонті 

зберігається значно більша забезпеченість ґрунту повітрям ніж у 

природному ущільненому стані. Надлишок вологи просочується до 

дрена, а в розпушеному шарі залишається запас води, відповідний 

рівню найменшої вологоємності. 

Результати порівняльного аналізу показують, що хоча суцільне 

розпушування багатоярусним глибокорозпушувачем дещо більш 

енергоємне ніж щілинне і смугове, застосування такої технології за-

безпечує суттєве збільшення додаткової та первинної продукції у ви-

гляді збільшення врожаю вирощуваних культур на осушуваних зем-

лях, і не тільки покриває витрати на його реалізацію, але та створює 

відповідний прибуток. Тому коефіцієнт ефективності вищий при 

суцільному розпушуванні ґрунту ніж при традиційному щілинному та 



                                                                                                                                           

 

 

167

Вісник  

НУВГП 

багатоярусному смуговому способах, що дозволяє більш ефективно 

використовувати потенціал меліорованих ґрунтів. При цьому, термін 

ефективної післядії традиційних та запропонованого способів глибо-

кого розпушування мінерального ґрунту, що осушується, становить 

відповідно: щілинного – 1 рік; смугового – 3 роки, суцільного – до 

4 років. 

Найкращі результати глибокого розпушування мінеральних 

ґрунтів, що осушуються, в поліській зоні досягнуто при застосуванні 

суцільного розпушування на основі використання багатоярусного 

глибокорозпушувача: щільність ґрунту в орному горизонті зменши-

лася з 1,68 до 1,10...1,15 т/м3, у підорному – до 1,2...1,3 т/м3; зросла 

шпаруватість з 38,3 до 50%; збільшилися водопроникність з 0,30 до 

1,36 м/добу та водовіддача (за Еркіном) з 0,014 до 0,063%. 

Крім того, було доведено можливість прогнозувати та отри-

мувати бажану структуру в будь-якому горизонті вертикального 

профілю ґрунту внаслідок регулювання параметрів робочого органу. 

При цьому, на відміну від традиційних технологій, було досягнуто оп-

тимальної структури розпушеного ґрунту: у орному горизонті – 

55...60% за масою ґрунтових агрегатів з розміром 10...50 мм та 40% – 

за сумарною масою агрегатів з розміром менше 10 мм і більше 50 мм, 

а в підорному горизонті, відповідно, з розміром 20...50 мм – 70...80%, і 

сумарно агрегатів з розмірами менше 20 мм і більшими за 50 мм – 

20...30%. 

Як свідчать результати польового та машинного експериментів, 

застосування глибокого суцільного розпушування на осушуваних 

мінеральних ґрунтах забезпечує збільшення врожаю культур на 

20...40%.  

Встановлено, що застосування різних засобів та способів гли-

бокого розпушування забезпечує різні рівні екологічної надійності 

осушуваних мінеральних ґрунтів. При цьому застосування суцільного 

розпушування багатоярусним глибокорозпушувачем, на відміну від 

щілинного та смугового, підвищує коефіцієнт екологічної надійності 

меліорованих ґрунтів з 0,31 – екологічно ненадійного, до 0,52 – еко-

логічно надійного його значення, і тим самим забезпечує підтриман-

ня сприятливого еколого-меліоративного стану осушування міне-

ральних ґрунтів. 

Критеріями екологічної ефективності при цьому виступають: 

глибина рівня ґрунтових вод, вологість і ступінь розпушеності ґрунту, 

надійність підтримки сприятливого водного режиму та вологообміну, 
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зрошувальні норми, фільтрація, скидання води, рівень техногенного 

навантаження та ін. 

Висновки. Застосовувані технології глибокого розпушування є 

рентабельними та економічно вигідними, оскільки термін їхньої 

окупності в умовах існуючого дренажу не перевищує один рік. При 

цьому найбільш ефективним є суцільне глибоке розпушування бага-

тоярусним глибокорозпушувачем, застосування якого є вигідним для 

інвестицій при реалізації проєктів нового будівництва та рекон-

струкції існуючих осушувальних систем. 

Застосування технології та технічного засобу глибокого багато-

ярусного суцільного розпушування осушених мінеральних ґрунтів є 

високотехнологічною інноваційною розробкою та відповідає су-

часним принципам адаптивного землекористування, яке, на відміну 

від трансформаційного, передбачає максимальне пристосування аг-

ромеліоративних заходів до природно-кліматичних та ґрунтових 

умов, оптимальне залучення до обігу природно-ресурсного потен-

ціалу ландшафтів, розширене відтворення та охорону меліорованих 

земель. 
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RESTORATION OF THE POTENTIAL OF DRIED SOILS ON THE BASIS OF 
APPLICATION OF DEEP AGROMELIORATIVE LOOSENING 

 

In today's world, environmental problems from the man-made 
use of water and land resources are becoming more acute, among 
which food, energy and water are relevant. The problem of improving 
the efficiency of agricultural land use in the area of drainage reclama-
tion is especially relevant, primarily due to unfavorable water and 
physical properties of soils, their secondary change and deterioration 
of the overall ecological and reclamation status. An improved princi-
ple of ecological-ecological restoration and improvement of water-
physical condition of drained mineral soils on the basis of the use of 
new multi-level agromeliorative deep cultivators is proposed. The 
principle of construction creation is described and research results 
are given. The deep loosening technologies used are cost-effective 
and cost-effective, as their payback period under existing drainage 
does not exceed one year. At the same time, the most effective is con-
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tinuous deep loosening with a multi-level deep ripper, the use of 
which is beneficial for investment in the implementation of new con-
struction projects and reconstruction of existing drainage systems. 

Keywords: ecological potential; irrigated lands; agromeliorative 
deep ripper. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОСУШАЕМЫХ ПОЧВ НА  
ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ГЛУБОКОГО  

АГРОМЕЛИОРАТИВНОГО РЫХЛЕНИЯ 

 

Предлагается усовершенствованный принцип экологического 
восстановления и улучшения водно-физического состояния осу-
шаемых минеральных почв на основе использования новых много-
ярусных агромелиоративных глубокорыхлителей. Описан принцип 
создания конструкции и приведены результаты исследований. 

Ключевые слова: экологический потенциал; осушаемые зем-
ли; агромелиоративный глубокорыхлитель. 
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