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Секція 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 

УДК 332.2 

ОЦІНКА ЯК МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАНЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Ступень М. Г. 

д. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, 

Рижок З. Р. 

к. е. н., в.о. доцента кафедри геодезії і геоінформатики, 

Таратула Р. Б. 

к. е. н., доцента кафедри земельного кадастру, 

Львівський національний аграрний університет, Дубляни 

 
Виділено економічну, екологічну та соціальну ефективність, що залежить від визначення 

доходу від виробництва сільськогосподарської продукції за показниками оцінки земель. Відображено 

взаємозв'язок між оцінкою земель та ефективністю використання сільськогосподарських угідь. На 

основі результатів оцінки сільськогосподарських угідь встановлено, що вона є механізмом 

економічного регулювання земельних відносин та потребує удосконалення на ринкових засадах. 

 
Результати оцінки сільськогосподарських угідь безпосередньо відображають 

ефективність їх використання через систему взаємопов‘язаних економічних, екологічних й 
соціальних показників господарювання [3]. Варто зазначити, що поняття оцінки земель має 
не лише вузьке економічне значення. Серед обов'язкових умов для оцінки 
сільськогосподарських угідь необхідним є врахування соціальних вимог, що виступають у 
формі стандартів рівня життя сільського населення. Адже будь-який економічний результат 
буде негативним, якщо він призведе до порушення соціальних норм. Крім того, оцінку 
земель не можна вважати достовірною, якщо не враховано умови збереження екологічно 
сталого землекористування. Виконання цієї умови є не менш важливим, ніж розв‘язання 
економічних та соціальних задач, оскільки порушення екологічних стандартів може 
призвести до зниження ефективності вирішення соціально-економічної задачі в цілому [5]. 

На рівні оцінки сільськогосподарських угідь суб‘єкта господарювання ми виділяємо 
економічну, екологічну та соціальну ефективність, яка залежить від рівня доходу, який 
одержують від виробництва сільськогосподарської продукції (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема визначення доходу від виробництва сільськогосподарської продукції за 

показниками оцінки земель та ефективності їх використання. 
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Своєю чергою, одержаний дохід лежить в основі розрахунку показників оцінки 
земель, яка характеризує їх природну та економічну родючість. Ми вважаємо, що при оцінці 
сільськогосподарських угідь показником має бути збільшення обсягу виробництва продукції 
сільського господарства, тобто доходу від використання землі, за умови дотримання 
екологічних вимог землекористування та підвищення родючості ґрунтів. Тому під час 
аналізу ефективності використання земель сільськогосподарського призначення необхідно 
враховувати показники оцінки земель, визначені на основі сучасних фактичних даних.  

Визначення балів бонітету характеризує природну родючість ґрунту. Результати 
проведення бонітування ґрунтів показують їх відносну придатність за основними чинниками 
природної родючості для вирощування сільськогосподарських культур. Показники 
економічної оцінки земель визначають порівняльну цінність економічної родючості ґрунтів, 
враховуючи природно-економічні умови, та економічні результати виробництва за 
продуктивністю, ефективністю використання та дохідністю за вирощування 
сільськогосподарських культур на кращих і гірших землях за однакових умов 
господарювання. 

Адже, чим ефективніше використовують землю, тим вищою буде її ціна. Так, 
визначення експертної (ринкової) оцінки землі як об‘єкта права власності відображає її 
грошову цінність та стимулюватиме її раціональне використання. Відповідно, економічну 
ефективність від управління земельними ресурсами характеризує капіталізований рентний 
дохід, який одержують під час розрахунку нормативної грошової оцінки земель, що тісно 
пов‘язана з розширеним відтворенням земельного капіталу. Взаємозв'язок між показниками 
оцінки земель та ефективністю їх використання в умовах трансформації земельних відносин 
показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Взаємозв'язок між оцінкою земель та ефективністю використання 

сільськогосподарських угідь. 
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На нашу думку, ефективність використання земельних ресурсів повинна 

характеризуватися збільшенням виходу валової доданої вартості від сільськогосподарської 

діяльності, виробництвом продовольства, стабілізацією економіки, зростанням грошової 

оцінки земель, доходів до державного бюджету від оподаткування та орендної плати за 

землю, поліпшенням природного середовища й благополуччя населення в результаті 

екологоорієнтованого землеволодіння та землекористування, що передбачає запобігання 

зниженню природного потенціалу земельних угідь. Результати, які забезпечує оцінка 

сільськогосподарських угідь, відображено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Результати, що їх забезпечує оцінка сільськогосподарських угідь. 

 

Одним із шляхів підвищення ефективності сільськогосподарського 

землекористування та ступеня використання всіх резервів і можливостей земельних ресурсів 

виступає раціональне розміщення посівів сільськогосподарських культур на основі 

показників часткового бонітування ґрунтів. Крім того, об‘єктивна оцінка ґрунтів за рівнем 

родючості – одна з передумов запровадження та успішного функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення [4, с. 66]. 

Становлення й розвиток ринку землі надзвичайно актуалізують використання 

ринкових механізмів розвитку земельних відносин в Україні. У таких умовах експертна 

грошова оцінка землі та сформована на її основі ринкова ціна стають особливо важливими в 

системі земельних відносин. Дієвими ринковими механізмами в умовах накладання 

мораторію на продаж земельних ділянок є земельний аукціон, на якому формується 

найвигідніша ціна [1, с. 25]. 

Законодавці вважають, що єдиний цивілізований шлях для обігу земель – прозорий, 

зрозумілий, регульований ринок. Без запровадження регульованого державного обігу земель 

сільськогосподарського призначення завдання щодо консолідації земель і збільшення 

інвестицій в аграрний сектор реалізувати неможливо. Подрібнене розосереджене 

землекористування вимагає негайної консолідації, утворення земельних масивів, які б 

забезпечили привабливість інвестицій в аграрний сектор та належні умови господарювання 

[2, с. 3]. 
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У результаті трансформації земельних відносин суб‘єкти права власності отримують 

дохід від використання земельної ділянки залежно від якості та місця розташування, що 

впливає на ефективність їх господарювання. Тому оцінка земель є основою економічного 

регулювання земельних відносин. Через це виникає потреба в удосконаленні оцінки 

сільськогосподарських угідь на ринкових засадах. 
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The proposed methodology will determine the priorities in the use of land resources. Expert 

judgment relying on risk classification by types of actions, origins and nature, grouped by similarities to 

assess their judgments, remains relevant. The vast majority of methods are determined through the expert 

evaluation, which is based on the conclusions and judgments of the experts in the field of evaluation, which 

allows to consider latent relationships between particular groups of factors or individual factors that do not 

allow them to be identified by traditional economic and mathematical methods. 
Key words: risks, land evaluation, expert, rank. 

 

Introduction. Introduction of an effective socially oriented economy is not possible without 

market mechanisms, incl. ―risks‖. in land management and land use system, it is important to assess 

the degree of risk in specific circumstances, taking into account the region's specific climatic, socio-

economic and other factors. uncertainty is one of the major sources of risk and, simultaneously, it 

allows to establish the degree of impact of uncertainty on the forecast result, which will allow in 

future to develop alternative solutions which will eliminate or reduce the negative impact of 

uncertainties. 

Along with the natural uncertainties, there is a number of other uncertainties, such as: 

contradictory legislation, fluctuations in inflation, conflict of political and socio-economic interests, 

an imperfect tax system, and a lack of control over economic entities by legislative framework. The 

combination of these uncertainties can lead to a crisis risk situation, and in order to eliminate it the 

entities make the least risky decision in the current circumstances. At the same time, there are two 

most common scenarios: 

- subjective decision making in terms of uncertainty and risk situation can increase the 

degree of risk; 

- subjective decision making can reduce or eliminate the risk. 

In land use system, risks may have protective functions that allow to predict the 

development of negative processes with the possibility of developing appropriate projects, 

decisions, recommendations for crisis prevention. 

The main anti-crisis decisions are aimed to restoration of soil fertility, land protection, 

economic stimulation of the use and protection of low-productive land. Protective functions of risk 

are achieved through the introduction of legal, political guarantees from public authorities and local 

self-government. 

In the process of land evaluation, risks contribute to the development of analytical 

understanding of the processes that accompany the selection of optimal solution and encourage the 

selection of one of the possible alternative scenarios. 

The inconsistencies that exist in evaluation of land resources are being comprehensively 

studied by world experts. 

Theory of safety (incl. ecological safety), as well as concept of "risk" which is inherently 

connected with it, are covered in the works of J. Fichte, F. Night, N. Lumann, D. Morgan, and 

others. 
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G. Newell and M. Steglick from western Sydney have examined the most important risk 

factors throughout the whole property formation process (environmental risk, time delay risk and 

land cost risk) [1]. 

Simon Adcock developed a system of "grading the level of risk" for the appropriate types of 

property, which will provide a more reliable value of the property during evaluation process [2]. 

The risk factor scale was proposed by Sam Saggers, where each factor (8) is rated on a scale from 5 

to 1 [3]. The issues of risks during planning of territories in New Zealand depending on regulations, 

communications, international relations are considered by Saunders W.S.A., Beban J. G., 

Kilvington M. [5]. Potts K E. considered the risks in the system (model) of land administration, 

climatic conditions, etc. [8]. 

However, these scientific developments have little bearing on issues related to the very 

evaluation of expert decisions and proposals, as well as the evaluation of individual experts. 

The predominant risks must be determined using one or more mathematical methods: of 

expert judgments, of correlation-regression analysis, of potential, of principal components, of 

hierarchy and taxonomic index. The selection of the priority method depends on the value of degree 

of trust to information base, skills and ownership in the real estate evaluation system. 

Materials and methods. The main sources that cause risks in the land evaluation system 

may be: natural phenomena and processes, incompleteness and uncertainty of information on 

phenomena, process, composition of soil-forming rocks, limited and insufficient financial and 

human resources for transformation of lands, improvement of the state of lands and land protection, 

availability of conflict interests of civil society and the state on the land use, random events, 

imbalance of land resources by categories and types of land with territorial planning of the 

administrative-territorial unit. 

To identify the risks and opportunities for developing a land evaluation system, there is a 

number of mathematically justified criteria, and on the other hand, a system of analytical indicators 

can be used to classify these risks. For land resources, in the classification of risks, the maximum 

permissible concentrations of chemical compounds, radionuclides and heavy metals, development 

of erosion and karst processes, and other phenomena that lead to the destruction of both the upper 

fertile soil layers and deep ones can occur. 

Risk in the evaluation system becomes relevant if there is an interest of individuals, legal 

entities and management structures in obtaining positive results. 

The formation of legislative, regulatory, scientific and other documentation should take into 

account the main risks and their impact in the process of land evaluation. All this requires the 

classification of risk attributes by actions. Fig. 1 summarizes the generalized classification of risks 

in the use of land resources. 

Below is a summary of the risks that that may arise in the use of land resources. 

1. By distribution: 

- territorial – the risks that occur on a relatively large areas (economy, enterprise, 

administrative-territorial unit); 

- local – the risks that occur on small land plots or area. 

2. By the period of validity: 

- short-term – the risks that are short in time; 

- long-term – the risks that are long-term over time in a certain period. 

3. By the form and nature of development: 

- discrete risks that have a stepped pattern; 

- continuous – degree of risk changes abruptly over time or remains constant under the 

conditions of the risk situation; 

- random – inherent to risk subjects and triggered by random land use processes; 

- systematic – the risk that is restored by the conditions of operation of the risk subject 

or by the introduction of a specific action. 
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Fig. 1. Classification of risks in land evaluation 

4. Classification of risks by source of origin makes it possible to investigate the cause of 

their developments and to predict the consequences that they may cause on the territory of their 

action: 
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- environmental – the risks related to the climatic conditions, the impact of hazardous 

waste production and more; 

- economic – the risks associated with credit instability and deposit rates, changes in 

market policies; 

- political and legal – changes and instability of legislative base, instability of political 

situation in the state; 

- administrative – the risks associated with the methodological and legal actions of 

contractors regarding transparency of actions in the field of land resources; 

- geological – the risks associated with the development of the mineral resources 

industry of the state; 

- social – all kinds of social programs, their changes or cancellations; 

- demographic – emigration of working population from the country, low birth rate. 

5. By scope: 

- external – the risks caused by changes in the external market environment and 

activity of the state; 

- internal – the risks between the entity and the natural factors that affect the 

production process. 

6. By reasons of occurence: 

- objective risks are accompanied by lack or absence of information about production 

partners, possible natural phenomena (droughts, frosts, showers), price policy instability, and by an 

opportunity to evaluate the situation for the future; 

- subjective risks indicate lack of goals in a certain system of activity, lack of 

experience, low level of qualification in the land use system. 

7. By degree and level of justification: 

- rational or optimal – decisions that affect the operation of the economy will be 

minimal and without losses; 

- irrational risks – are accompanied by making unreasonable decisions and their 

impact on the activity will be covered by income, that means, in fact, that the income will be equal 

to zero; 

- critical, catastrophic – the decisions made will be doomed to bankruptcy of the 

enterprise. 

8. By degree of the use of tools: 

- analytical method is used to quantify the level of risk using indicators: sensitivity 

analysis, break-even point, stability check. The algorithm for determining the degree of risk by 

analytical method includes the following steps: 

1. Preparation for analytical processing of information; 

2. Construction of diagrams according to the main selected indicators that have the greatest 

impact on land use (yields, showers, droughts, temperature mode, etc.); 

3. Setting critical values of key indicators; 

4. Conducting analysis of critical indicators and identifying possible ways of organizing 

efficient use of land resources. 

- economic-mathematical method is considered as a conditional name of a complex of 

scientific directions in the study of economic processes by the methods of mathematics and 

cybernetics; 

- mathematical methods are considered as mathematical justification of phenomena 

and processes in the use of land resources. 

To make important decisions regarding the efficient and rational use of land resources, it is 

necessary to study all the factors that may affect the sustainable development of the territory. 

Therefore, in such cases, there is a problem of decision-making under uncertainty, that is, when 
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making decisions about an entity's actions is difficult because of consequences caused by 

unforeseen phenomena or processes. 

To identify the impact of individual factors, a risk matrix is formed: 
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where  

mn
r  – risk of m  strategy in the certain condition of factor n .  

Risk is determined by the formula: 

rij = Bj – aij,          (1) 

where  

Bj = max aj – maximum element value of the j-th column of the estimation matrix at пj state; 
ay – evaluation matrix element for m strategy and пj state. 

Therefore, the risk rij is the difference between the maximum value of an element of the 

estimation matrix obtained by using the strategy aj in any other state пj. 

The value of risk is considered as the amount of loss due to the inaccuracy of the data. 

The benefits of one strategy over another in a particular state are determined by the risk 

matrix. 

There are three main methodological approaches in evaluation practice: cost analysis, 

income analysis and comparable sales, which include the expert judgments of one or more experts 

about the estimated value of the object or individual parts, with the determination of reliable and 

objective valuation results. 

Due to the lack of reliable information on the impact of natural factors on economic activity 

regarding the use of land resources, the method of expert evaluation is used [10]. 

The disadvantage of this method is the inability to obtain complete and reliable information. 

The value of an individual factor is not the value itself, but the judgment about its value, expressed 

by the expert. 

When applying the method of expert evaluation, it is advisable to create expert teams of 

leading experts who will establish the main prevailing factors in evaluation, compile a questionnaire 

and scale of evaluation criteria. 

Practice [10] shows that the number of factors should not exceed 15, and to obtain objective 

evaluation results, the number of experts must in 2-3 times exceed the number of factors. 

Important in the method of expert evaluation is to determine the importance of both 

individual factors and judgments of experts. For this purpose, the method of rank correlation is most 

often used [10]. The implementation of this method involves three steps: in the first stage, to 

determine the system of ranks of factors and determine their significance; in the second - the level 

of consistency of the experts` results, and in the third final stage, establish the significance of the 

rank correlation coefficients, which allows to make a conclusion about the reliability of the obtained 

results and judgments. 
The criterion for determining the consistency of expert judgments is a coefficient of 

concordance [10]: 
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To verify the significance of the coefficient of concordance, the Pearson's chi-squared test 

could be used. For that, the value of the critical point is calculated by the formula: 

 Wnm 12  ,      
(3) 

The obtained value is compared with
2

 that could be found in the Pearson's chi-squared test 

tables on the arguments of significance level  05,0  and the number of degrees of freedom 

1 nq .  

If
22

kpn   , then the coefficient of concordance confirms the high accuracy of the conclusions 

made by the experts, otherwise the experiment needs to be repeated. 

In practice, level of reliability of the results obtained by the coefficient of concordance is 

established on the basis of the values of obtained coefficients. With the value of coefficient: (0-0,2) 

- experts' conclusions are not consistent; (0,2-0,4) - poorly consistent; (0,4-0,6) - conspicuous 

consistency; (0,6-0,8) - good consistency; (0,8-0,9) - strong consistency and (0,9-1,0) - very high 

[10]. 

When there is a doubt about the objective judgment of an individual expert, it is possible to 

evaluate the results of his conclusions by comparing these results with those of other experts (the 

average value of the result on this factor without taking into account the results of the expert for 

which there are doubts). It is best to use the Spearman test [11]: 
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Rank correlation is significant, if | |     , where the value of critical point is: 
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The values of the coefficient tcr
 
could be found in the Student's t-test tables by the arguments 

of the coefficient of significance  and the number of degrees of freedom 2 nq . 

Results and discussions. The most important in economics is the use of mathematical 

modeling of an economic phenomenon, situation or process to study a particular aspect in its 

development. 

The mathematical method is used to process research data, increase the objectivity of the 

research. 

The impact on land use of the following risks was investigated: 1 – by distribution; 2 – by 

the period of validity; 3 – by the form and nature of development; 4 – by source of origin; 5 – by 

reasons of occurrence. 

When evaluating the impact of individual factors, we use a ten-point scale [10]. According 

to this scale, ten experts in the field of land evaluation have been evaluated, and the values of 

impact of each of the five risks on land use organization have been determined.  

On the basis of the experimental studies performed, the expert ranks are determined and 

presented in Table 1. 
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Table 1. Expert ranks 

Experts 
Ranks 

Sum Average value Deviation Expert`s rank 

1 29 26,4 2,6 3 
2 27 26,4 0,6 1 
3 27 26,4 0,6 1 
4 25 26,4 -1,4 2 
5 23 26,4 -3,4 4 
6 35 26,4 8,6 6 
7 22 26,4 -4,4 5 
8 27 26,4 0,6 1 
9 22 26,4 -4,4 5 
10 27 26,4 0,6 1 

*authors` study 

The results show that four experts received the highest rank, namely: second, third, eighth 
and tenth, the sixth expert has the lowest rank. 

To determine the tightness of the correlation between an arbitrary number of ranked 
attributes, we use a multiple coefficient of rank correlation - coefficient of concordance, and since 
there are connected ranks here, it is necessary to calculate a deviation value for connected ranks 
according to formula 2. 

Therefore, substituting the data in formula 2, the coefficient of concordance will be equal to 
0,892. 

Coefficient of concordance can take values from 0 to 1 [10]. The higher the value of 
coefficient of concordance - the higher the degree of consistency of expert opinion is. When W = 1 
there is a complete consistency of expert opinion; if W = 0, then consistency is practically absent. 

The statistical value of the coefficient of concordance is verified by Pearson's chi-squared 
test (X

2
p). 
The calculated value of x

2
p is comparable to the table value of x

2
1 for n-1 degrees of freedom 

and confidence probability (P = 0.95 or P = 0.99). If x
2

p >x
2

1, then the coefficient of concordance is 
significant, if x

2
p<x

2
1, then it is necessary to increase the number of experts. For the given example 

at 5-1 degrees of freedom and P = 0.95, x
2

1= 9,488, and for P=0,99, x
2

p = 13,278. Since x
2

p >x
2

1, the 
coefficient of concordance is statistically significant. 

Therefore, with a probability of 0.95, it can be stated that there is some consistency in the 
judgments of experts with respect to the factors that affect the risks existed in land use. 

In assessing the consistency of expert judgments, it is important to determine the extent to 
which each expert influences the overall consistency of the entire group. For this purpose, one 
expert is consistently excluded from the calculations and the coefficient of concordance is 
calculated without considering the judgments of the excluded expert. 

Therefore, the exclusion of the first from the five experts has a positive effect on the 
consistency of the judgments of experts. And conversely, the exclusion of the seventh and ninth 
experts reduces the overall consistency of the entire group, the exclusion of the remaining experts 
has little effect on the change in the consistency indicator. 

While excluding from the calculations of certain experts, it is necessary to envisage the 
possibility to overpersuade other experts and form a majority. 

Conclusions. Based on a generalized classification of risks affecting the land use efficiency, 
a methodology has been developed to identify the most significant risks and to evaluate the 
reliability of the final evaluation results, both as a whole and by individual evaluation experts. 

The proposed methodology is implemented in practice, which helps to increase the level of 
economic and safe efficiency of land use by making appropriate management decisions. 
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Проаналізовано зарубіжну практику оцінки земельних угідь з метою їх оподаткування. 

Розглянуто особливості ринкових та неринкових методик оцінки земельних ресурсів, що 

використовуються в світі. Результати досліджень можуть бути використані з метою 

вдосконалення чинної в Україні методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення. 

 
Земельні угіддя та нерухомість загалом є об‘єктами оподаткування в багатьох країнах 

світу. Проте, в різних країнах діють різні підходи до оподаткування нерухомості та 
земельних угідь. Крім того за кордоном по різному оподатковуються міські та сільські 
земельні ділянки. Оскільки земельний податок в багатьох країнах світу є джерелом 
фінансових ресурсів для проведення заходів щодо охорони і поліпшення  угідь, більші 
ставки податку за міські землі сприяють розвитку сільського господарства за рахунок інших 
галузей економіки. Зважаючи на значний світовий досвід оцінювання земельних угідь, в 
тому числі і з метою їх оподаткування, цей досвід має бути досліджений з ціллю 
практичного застосування кращих його особливостей в вітчизняну практику. 

В дослідженні  використано економіко-статистичні методи дослідження, зокрема 

монографічний метод та метод порівняння. 
Об‘єктом оподаткування земельним податком в більшості зарубіжних країн є  ринкова 

вартість земельних угідь (як сільських так і міських). Тобто, в розвинутих країнах світу 
найпоширенішим є підхід до земельних ділянок як об‘єктів оподаткування на основі 
ринкової ціни угідь. Такий порядок оподаткування та оцінки всіх земель забезпечує 
дотримання принципів ефективності, єдиного підходу та справедливості податкової системи. 
Єдиний підхід до їх оподаткування запобігає існуванню громіздкого механізму оцінки угідь, 
який може привести до неефективності процесу оцінки землі та адміністрування земельного 
податку, до зростання витрат на зазначені цілі а також до несправедливих та невірних оцінок 
якості земель [5, р. 118]. 

Крім того, в ході проведення оцінки угідь, для забезпечення справедливого рівня 
податкового навантаження на платників земельних платежів, слід диференціювати оцінку 
землі та поліпшень земельних угідь за їх видами. Це необхідно робити з метою утворення 
чіткої оціночної бази. Саме диференціація оцінки земель робить методику оцінки зрозумілою 
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як для  оцінювачів так і для платників податків. Адже лише диференціація земельної оцінки 
дає змогу розібратись, яким чином і чи всі характеристики угідь враховані при їх оцінці.  

Податкова система будь-якої країни ґрунтується на принципі справедливості. Отже, 
оподаткування повинно забезпечувати рівномірний розподіл податкового тягаря. З цією 
метою для адміністрування земельного податку у багатьох країнах світу використовують 
грошову оцінку земельних ділянок.  Важливу роль у проведенні грошової оцінки угідь (за 
відмінними від ринкової ціни землі критеріями) відіграє база оцінки, тобто та вартість, що 
визначається в результаті оцінювання та потім оподатковується. Проте, слід зазначити, що в 
Польщі на основі проведеного земельного кадастру всі сільськогосподарські угіддя поділені 
на чотири групи та переведені в умовні кадастрові гектари, тобто, формально, оцінка угідь не 
проведена [8].  

Крім того, за базу оцінки з метою оподаткування законодавством багатьох країн обрана 
ринкова вартість доходу, який можна отримати наслідок продажу або надання в оренду 
поліпшених земельних ділянок [7] 

Загалом в світовій практиці земельного оподаткування існують ринкова та неринкова 
бази оцінки земель. Ринкова оцінка земель – це вартість землі, за якою вона купується або 
продається на ринку. Неринкова база оцінки являє собою інші види вартості угідь, зокрема і 
нормативну оцінку земель, яка застосовується для цілей оподаткування в Україні. Хоча 
неринкова база оцінки земельних угідь, звичайно, може застосовуватися для цілей 
оподаткування у певних, цілком виправданих випадках, проте, на нашу думку, лише ринкова 
вартість угідь є об‘єктивною та справедливою. 

Ринкова вартість – це розрахункова сума, за яку земельні угіддя на дату оцінки 
переходять від покупця до продавця за згодою сторін [2]. Проте бази ринкової оцінки у 
різних країнах можуть відрізнятися одна від іншої. Так, у Великобританії та в Франції базою 
оцінки угідь є орендна вартість (річна вартість потоку доходу, отриманого у вигляді орендної 
плати), в багатьох інших країнах світу - капітальна вартість, тобто капіталізована вартість 
доходу, який можна отримати з земельної ділянки. 

Вартість землі – це сума, яку можна одержати за земельну ділянку при  її  продажу, за 
умови, що будь-які її поліпшення, окрім поліпшень ділянки, які є складовою вартості землі, 
не проводилися. Річна  ж вартість потоку доходу – це сукупний річний дохід, який на дату 
оцінки може отримати власник землі від надання її в оренду без будь-яких обмежень щодо її 
використання [3].  

Таким чином, можуть розроблятись особливі методики оцінки угідь для цілей 
оподаткування. Крім того, поняття вартості в оцінці угідь з метою оподаткування 
відноситься безпосередньо до земельної власності, тобто при цьому не враховується оренда, 
спадкоємство та інші інтереси, пов‘язані з земельною ділянкою, врахування яких ускладнює 
оцінку і вимагає багато часу.  

До ринкових підходів щодо оцінки земельних угідь з метою їх оподаткування відносять 
оцінку, засновану на річній вартості потоку доходу (від оренди) та оцінку, засновану на 
ринковій вартості угідь.  

Слід зазначити, що вибір бази оцінки угідь, заснованої на річній вартості потоку доходу 
є досить проблемним. Однією з проблем, які заважають її використанню, є існування в 
деяких країнах законодавства про обмеження рівня орендної плати. В такому разі 
можливість застосування оцінки угідь з метою оподаткування, заснованої на річному розмірі 
потоку доходу (орендної плати) викликає серйозні сумніви.  

Використання в ролі бази оподаткування ринкової вартості має також як переваги, так і 
недоліки. Однією з переваг цього способу визначення податкової бази для земельних 
платежів є те, що за умов ринкової економіки розмір вартості земельних угідь постійно 
змінюється. Внаслідок перерозподілу ринкової вартості угідь, ціна одних земель може 
збільшитись, тоді як інших угідь може знизитись або стабілізуватись, внаслідок чого з 
перших ділянок сплачуватимуть більшу суму податку, а з інших земель – натомість меншу. 

На нашу думку, податок на землю, за умови що базою оподаткування є оцінка угідь за 
ринковою вартістю, забезпечує рівномірне навантаження на платників. Тому цей податок є  
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об‘єктивним та справедливим. Він відображає ринкову вартість, доступну для придбання і 
користування та заохочує власників до ефективнішого використання земельних ділянок. 
Проте, використання ринкової вартості як бази оподаткування вимагає проведення щорічної 
оцінки всієї землі [3]. Кожна земельна ділянка за такого підходу повинна регулярно 
переоцінюватись з врахуванням чинників, що впливають на продуктивність земельних угідь, 
зокрема якісних характеристик угідь, рівня їх родючості, рівня еродованості земель, та інших 
факторів. Як засвідчує досвід більшості країн, при цьому слід встановлювати періодичність 
переоцінки угідь або межі якісних характеристик (скажімо урожайності угідь), які 
попереджують про необхідність переоцінки [6]. 

Крім того, як показав досвід США, ринкова вартість угідь може визначатися за якийсь 
базовий рік і потім „заморожуватись‖ на всі землі, або їх частину. В окремих штатах при 
цьому 20-25 % угідь переоцінюється, а решта оподатковується за вартістю, що не змінюється 
до наступного циклу переоцінки [4, р. 63].  

В окремих випадках базові роки встановлюються для загальної площі угідь. В такому 
разі переоцінка земель здійснюється або періодично (через 5-8 років) або при продажі 
ділянки. В світовій практиці оподаткування угідь на основі їх оцінки на дату їх реалізації 
називають оподаткуванням за вартістю придбання. Проте, не дивлячись на суттєві переваги 
цього підходу до оподаткування угідь, він призвів до того, що в Каліфорнії через п‘ятнадцять 
років після введення даної системи оподаткування земельних ресурсів дві ідентичних за 
якісними характеристиками та площею сусідніх земельних ділянки мали законно 
встановлену вартість з метою оподаткування, розмір якої відрізнявся в п‘ять разів [1, р. 18]. 

Будь-який із методів оцінки угідь, крім заснованого на ринковій вартості, порушує 
принципи об‘єктивності та справедливості системи оподаткування. Використання в ролі бази 
оподаткування вартості придбаних угідь знижує мобільність на ринку купівлі-продажу, 
оскільки особи, що придбали земельні ділянки останнім часом, будуть змушені сплачувати 
податок за вищими ставками з одиниці площі, ніж ті особи, що купили землю раніше, адже 
земельні угіддя з року в рік дорожчають.  Крім того, в разі, якщо в окремо взятій країні (як 
донедавна в Україні) купівлю-продаж сільськогосподарських угідь офіційно заборонено, то 
застосовувати механізм оподаткування угідь, заснований на ринковій вартості земель, 
недоцільно та неможливо. 

Тому, в Україні, та багатьох інших країнах земельні угіддя оцінюють на підставі іншої, 
відмінної від ринкової, вартості. Насамперед, це відноситься до земель 
сільськогосподарського призначення, для яких об‘єктом оподаткування виступає оцінка 
угідь, яка в Україні не може відповідати їх ринковій вартості.   

Варто зазначити, що будь-яка оцінка угідь вимагає від держави суттєвих витрат, без 
яких неможливе її проведення. Тому виникає сумнів щодо її необхідності. Адже основою 
оподаткування земельних ресурсів може бути не лише їх оцінка, але й обчислений за 
загальноприйнятою на території окремо взятої країни методикою розмір доходів від 
продуктивного використання земельних ділянок (ринкових, рентних, чи будь-яких інших).  

Підсумовуючи результати дослідження, зазначимо, що оподаткування 
сільськогосподарських угідь вимагає чіткого визначення бази оцінки земель. При цьому 
оціночна вартість земельної ділянки може бути ідентична вартості ділянки з метою 
оподаткування, або остання може складати певну її частину. Оподатковувана вартість 
ділянки може відрізнятись від оціночної вартості з причин, визначених в законах з питань 
оподаткування, зокрема за наявності певних податкових пільг та в разі введення в дію 
законного рішення урядових служб, що займаються оцінкою земель з метою оподаткування. 

Проте, в будь-якому випадку для платників земельних платежів важливо, щоб земельні 
ділянки з метою оподаткування оцінювались на території окремо взятої країни за єдиною 
методикою оцінки угідь. 

Основою для оподаткування земель може бути не лише їх оцінка, але і обчислений за 
спеціально розробленою для цього методикою розмір доходів від продуктивного 
використання угідь. 
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Необхідність використання системного підходу при вивченні проблем державного 

фінансового контролю за земельними відносинами в Україні є сьогодні нагальною потребою. В 

науковій літературі більше уваги приділено дослідженню внутрішньої структури системи 

державного фінансового контролю без врахування впливу факторів зовнішнього середовища. Вплив 

факторів зовнішнього середовища на об’єкт державного фінансового контролю сприятиме зміні 

всієї контрольної системи, оскільки саме специфіка об’єкта визначає особливості її формування. 

Система державного фінансового контролю ринку землі є відкритою системою, яка реагує на вплив 

зовнішнього середовища, але водночас залишається стійкою та адаптивною. 
 

Постановка проблеми. Проблеми забезпечення єдності системи державного 

фінансового контролю (далі ДФК) на сучасному етапі посідають провідне місце. 

Формування чіткої системи ДФК ринку землі, а саме земельних відносин здатне забезпечити 

законність фінансової діяльності держави та оцінити її ефективність та доцільність. 

Відсутність системного підходу до вирішення проблемних питань земельної реформи 

пов‘язана з тим, що в сучасних умовах немає дієвого управлінського впливу держави на 

земельні відносини. Насамперед бракує впливу на спосіб використання та охорону земель, 

які перебувають у державній, комунальній та приватній власності. Необхідність здійснення 

цілісного ДФК земельних відносин в Україні потребує розробки відповідної моделі. 

Основна частина. Системний підхід до дослідження проблем ДФК використовувався 

в працях. Зазвичай система складається з двох елементів: 1) зовнішнього середовища, яке 

містить вхід та вихід системи, зв‘язок із зовнішнім середовищем та зворотній зв‘язок; 2) 

внутрішньої структури, тобто сукупності взаємопов‘язаних компонентів, які забезпечують 

процес впливу суб‘єкта управління на об‘єкт, переробку входу системи в її вихід та 

досягнення цілей системи [1, с. 62]. В економічній літературі, як правило, більше уваги 

http://www.ivsc.org/
http://www.iaao.org/
http://www.iaao.org/
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приділено дослідженню внутрішньої структури системи державного фінансового контролю, 

хоча відсутня єдність думок про її елементний склад. Будуючи систему ДФК земельних 

відносин, важливе місце потрібно надати зовнішньому середовищу. Система реагує на вплив 

зовнішнього середовища, розвивається під дією цього впливу, але водночас зберігає якісну 

визначеність та властивості, що забезпечують її відносну стійкість та адаптивність 

функціонування. Як правило, без взаємодії із зовнішнім середовищем відкрита система не 

може функціонувати.  

Єдність системи із зовнішнім середовищем визначає її взаємозв‘язок із дією 

об‘єктивних економічних законів. Одним з правил застосування системного підходу є те, що 

кількість зв‘язків системи із зовнішнім середовищем має бути мінімальною, але достатньою 

для нормального функціонування системи. Значне зростання кількості зв‘язків ускладнює 

управління та контроль у системі, а їх зменшення знижує якість управління. При цьому має 

бути забезпечена необхідна самостійність елементів системи. Для забезпечення мобільності 

та адаптивності системи вона повинна мати можливість швидкої зміни власної структури. Це 

пояснюється тим, що будь-яка система формує та проявляє свої властивості лише в процесі 

функціонування та взаємодії із зовнішнім середовищем.  

Система ДФК є підсистемою державного контролю земельних відносин. На наш 

погляд, основними складовими системи ДФК земельних відносин є: 1) зовнішня структура, 

яка представлена факторами впливу зовнішнього середовища на внутрішню структуру 

системи ДФК земельних відносин. Слід розрізняти такі фактори: економічні (права власності 

на землю тощо); правові (нормативно-правове забезпечення функціонування ринку землі); 

наукові (дослідження проблем ринку землі); соціально-ідеологічні (ставлення та готовність 

суспільства до впровадження ринку землі); 2) внутрішня структура: суб‘єкти контролю, 

об‘єкти контролю, предмет та методи контролю (методика), результати контролю і 

параметри контролю. Визначаючи фактори зовнішнього середовища, що впливають на 

контрольну систему, будемо користуватись одним із правил застосування системного 

підходу, яке стверджує, що кількість зв‘язків системи із зовнішнім середовищем має бути 

мінімальною, але достатньою для нормального функціонування системи [2].  

Надмірне зростання кількості зв‘язків ускладнює можливість нормального управління 

системою, а їхня недостатність знижує якість управління. При цьому має бути забезпечена 

необхідна самостійність елементів системи. Для забезпечення мобільності та адаптивності 

системи вона повинна мати можливість швидкої зміни своєї структури. У контексті нашого 

дослідження факторами зовнішнього середовища, що здійснюють значний вплив на систему 

ДФК виступають економічні. До їх складу належать: права власності на землю, що 

визначають особливості діяльності підконтрольних суб‘єктів; наявність і повноцінне 

функціонування ринку земель, в тому числі сільськогосподарського призначення. Вплив 

економічних факторів на об‘єкт ДФК сприятиме зміні всієї контрольної системи, оскільки 

саме специфіка об‘єкта і визначає особливості її організації. Щодо впливу мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення на сформовану систему ДФК 

зауважимо, що скасування мораторію призведе до введення в обіг додатково 

сільськогосподарських земель, що генеруватимуть нові грошові потоки до бюджету.  

Збільшення земельних платежів у подальшому сприятиме і перебудові 

інституціонального середовища контрольної системи, оскільки суб‘єкти державного 

фінансового контролю вимагатимуть оптимізації через додаткове навантаження на них. 

Другою групою факторів впливу зовнішнього середовища на контрольну систему є правові 

фактори, оскільки від законодавчих органів вимагається створення повної та несуперечливої 

системи законів з питань земельних відносин. Наявність законодавчих протиріч створює 

складності при функціонування підконтрольних суб‘єктів, що збільшує ризик виникнення 

порушень земельного законодавства. Соціально-ідеологічні фактори також впливають на 



РИНОК ЗЕМЛІ: РЕАЛІЇ ТА ОЧІКУВАННЯ 25-28 травня 2020 р. 

 

21 
 

систему ДФК земельних відносин, насамперед ідеться про, готовність суспільства до 

входження до повноцінного земельного ринку.  

У сучасних умовах не можна нехтувати впливом наукових факторів на систему ДФК. 

У сфері земельних відносин працюють науково-дослідні інститути, що розробляють нові 

підходи до землекористування, оптимізації земельних платежів, удосконалення сучасної 

системи земельних відносин. Це, у свою чергу, зумовлює вплив на контрольні методи, що 

використовують суб‘єкти ДФК у своїй діяльності, спрямовані на попередження та виявлення 

порушень у сфері земельних відносин. Для побудови системи ДФК земельних відносин 

необхідно встановити його місце у загальній системі державного контролю, яке визначається 

насамперед об‘єктом контролю – державними фінансами. Причому останні можна 

розглядати у вузькому та широкому розумінні. У вузькому розумінні об‘єктом ДФК виступає 

виключно державний бюджет та процеси його формування та використання. У широкому 

розумінні державні фінанси охоплюють, крім державного бюджету, всі процеси формування, 

розподілу та відтворення національного багатства. Це зумовлює включення до складу 

об‘єктів ДФК бюджетних організацій, які використовують бюджетні кошти, а також будь-

який суб‘єкт господарювання, що здійснює свою господарську діяльність, використовуючи 

природні ресурси, державну власність тощо. Для цілей нашого дослідження обмежимось 

вужчим розумінням державних фінансів і побудуємо систему державного фінансового 

контролю земельних відносин на основі процесів формування державного бюджету (у 

контексті сплати земельних платежів) та процесів використання бюджетних коштів, 

призначених для утримання органів управління земельними відносинами в країні, а також 

коштів, що спрямовуються на реалізацію земельної політики в країні [3]. 

Охопити всі процеси, пов‘язані з формуванням, розподілом та використанням 

грошових коштів у сфері земельних відносин, майже неможливо. Тому в дослідженні 

обмежимось оцінкою основних напрямів державного фінансового контролю (здійсненням 

фінансового контролю за надходженнями платежів до бюджету і використанням коштів 

центральним органом управління у сфері земельних ресурсів – Державним земельним 

агентством України). Характеризуючи будь-яку систему, необхідно визначити її мету. 

Зазвичай метою системи виступає кінцевий стан системи або її виходу, до якого вона прагне 

внаслідок своєї структурної організації. Виходячи з того, що загальною метою державного 

фінансового контролю є забезпечення законності та ефективності використання бюджетних і 

позабюджетних коштів та державної власності, мету державного фінансового контролю 

земельних відносин слід розглядати в контексті загальнодержавних цілей, а саме: 

забезпечення додержання всіма суб'єктами земельних відносин – органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами – вимог 

земельного законодавства України. Це здійснюється шляхом забезпечення законного, 

економічного, ефективного, результативного та прозорого управління державними 

фінансами у сфері земельних відносин. Виконання поставленої мети надасть можливість 

запобігти земельним правопорушенням, виявити відхилення від норм чинного законодавства 

у процесі використання земельних ділянок громадянами та юридичними особами, а також 

усунути земельні правопорушення та за необхідності прийняти рішення щодо притягнення 

осіб, які допускають зазначені порушення, до юридичної відповідальності.  

Досліджуючи внутрішню структуру системи ДФК земельних відносин в Україні, 

зазначимо, що елементами будь-якої контрольної системи на макрорівні виступають: 1) 

суб‘єкт контролю – юридична особа, яка від імені держави здійснює контрольні дії щодо 

об‘єкта контролю; 2) об‘єкт контролю – це підконтрольний суб‘єкт, діяльність якого 

контролюється; 3) предмет контролю – операції з фінансовими ресурсами, що підлягають 

контролю; 4) контрольні методи – способи і прийоми контрольного впливу на об‘єкт 

контролю; 5) результати контролю – виявлення відхилень від норм, правил, планів діяльності 

об‘єкта контролю; 6) параметри контролю – вимоги до здійснення контрольної діяльності. 
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Дослідимо особливості елементного складу системи ДФК земельних відносин. Основними 

елементами системи ДФК земельних відносин виступають його суб‘єкти. Щоб визначити 

перелік суб‘єктів ДФК земельних відносин в Україні, зазначимо, що слід відокремлювати 

суб‘єкти загальнодержавного (або зовнішнього) контролю та відомчого (внутрішнього) 

контролю. Контроль вважається внутрішнім, коли суб‘єкт і об‘єкт контролю (контролюючі і 

контрольовані органи) входять до однієї системи, та зовнішнім, коли суб‘єкт та 

підконтрольний об‘єкт не входять до однієї системи. Зазвичай внутрішній контроль 

здійснюють міністерства, державні комітети, концерни, комітети, асоціації, акціонерні 

товариства відповідно до законодавчих та інших нормативних актів. Основним завданням 

внутрішнього контролю є: контроль за використанням матеріальних і фінансових ресурсів, 

недопущення фактів безгосподарності та марнотратства; забезпечення збереження власності, 

правильної постановки бухгалтерського обліку та контрольно-ревізійної роботи; додержання 

чинного законодавства тощо. 

Зовнішній контроль здійснюється від імені парламенту Рахунковою палатою та від 

імені уряду Міністерством фінансів, Державною аудиторською службою, Державною 

казначейською службою та іншими контролюючими органами. Причому Міністерство 

фінансів, Державна казначейська служба, як правило. здійснюють попередній та поточний 

контроль, а Державна аудиторська служба, Державна фіскальна служба, Рахункова палата – 

наступний контроль. Звичайно, здебільшого зовнішній контроль має фіскальний характер, на 

відміну від внутрішнього контролю. Вважається, якщо контроль проводиться на 

підпорядкованих підприємствах за розпорядженням керівника вищого органу штатними та 

позаштатними контролерами та іншими посадовими особами, то його називають відомчим 

(внутрішнім). В європейському розумінні державний внутрішній фінансовий контроль 

повинен забезпечити належне управління державними фінансами і розглядається як 

сукупність внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, які базуються на 

відповідальності керівника. Внутрішній контроль – це постійний управлінський процес, який 

охоплює всі операції кожної структурної одиниці організації, комплекс дій, правил та 

заходів, запроваджених керівництвом суб'єкта господарювання державного сектору 

економіки, що постійно застосовуються під час діяльності організації. Внутрішній аудит – 

діяльність із надання незалежних і об‘єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на 

удосконалення діяльності організації. Реалізація такої діяльності передбачає створення в 

кожному органі державного сектору функціонально незалежного підрозділу внутрішнього 

аудиту. Внутрішній аудит допомагає керівникові у досягненні поставленої перед 

організацією мети [4, c. 4].  

Тобто, таке європейське розуміння системи державного внутрішнього фінансового 

контролю (далі – ДВФК), означає ефективне управління бюджетною установою на основі 

організації системи контролю за її діяльністю. Система ДФК земельних відносин з позиції 

системного підходу та з врахуванням ознаки ієрархічності систем є підсистемою цілісної 

системи господарського контролю земельних відносин. Вичерпний перелік органів 

господарського контролю загальної компетенції, що здійснюють контролюючу діяльність у 

галузі охорони та використання земель в Україні є таким: Верховна Рада України, Верховна 

Рада АР Крим, Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів АР Крим, органи місцевого 

самоврядування, місцеві органи виконавчої влади. Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України виступають суб‘єктами національного рівня управління; 

відповідно, Верховна Рада АР Крим, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і 

районні ради народних депутатів та їх виконавчі органи, ради народних депутатів міст Києва 

і Севастополя та їх виконавчі органи, обласні і районні державні адміністрації, державні 

адміністрації міст Києва і Севастополя – суб‘єктами регіонального рівня, а сільські, селищні, 

міські (районні) в містах ради народних депутатів, їх виконавчі комітети – суб‘єктами 

місцевого рівня. Державними органами спеціальної компетенції, що здійснюють 
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господарський контроль у сфері використання та охорони земель, зокрема, є: Державна 

служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, яке забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері земельних відносин; Міністерство енергетики та захисту 

довкілля України; Міністерство аграрної політики та продовольства України; Державна 

екологічна інспекція України; Державна інспекція сільського господарства України. 

Практично кожен з наведених органів має відповідні територіальні та структурні підрозділи. 

Діяльність щодо здійснення контролю за використанням земель іншими органами не 

регулюється, що не надає можливості чітко розмежувати їхню компетенцію. Крім того, 

відмінності в управлінських повноваженнях органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування свідчать про необхідність удосконалення управління земельними ресурсами 

на рівні держави, районів, областей, міст, сіл, селищ та міністерств і відомств із питань 

раціонального використання та охорони земель [2]. 

Найважливішими елементами системи ДФК земельних відносин є контрольні методи, 

тобто сукупність визначених правил, прийомів та способів контролю. У сучасних умовах 

відбувається перехід від контролю, який має фіскальний та констатуючий характер, до 

контролю попереднього. Тому на заміну таким методам контролю, як ревізія та перевірка, 

приходить державний фінансовий аудит. Вважаємо, що причинами поширення цього нового 

методу ДФК є: удосконалення управління державними фінансами та розвиток самого 

державного фінансового контролю; чітке розмежування функцій між органами зовнішнього 

та внутрішнього контролю; потреба суспільства в організації ефективного контролю органів 

виконавчої влади. Однак сьогодні, наприклад, в діяльності Державної аудиторської служби 

аудит ефективності застосовується паралельно із інспектуванням. Вважаємо таку практику 

виправданою, оскільки це сприятиме виявленню бюджетних порушень та подальшому 

запобіганню їм. Складовими елементами ДФК земельних відносин є параметри та результати 

контролю. Під результатами контролю розумітимемо інформацію про стан контрольно-

ревізійної роботи, що фіксується у документі (акт ревізії, довідка, аудиторський звіт тощо), 

який містить: 1) достовірну інформацію про фінансовий стан об‘єкта контролю; 2) виявлені в 

процесі контролю порушення земельного законодавства; 3) факти неефективного або 

неекономічного господарювання. 

Висновки. ДФК земельних відносин слід розглядати як систему, складовими якої є: 

зовнішня структура, яка представлена факторами впливу зовнішнього середовища на 

систему ДФК земельних відносин, та внутрішня структура, представлена суб‘єктами 

контролю, об‘єктами контролю, предметом та методами контролю (методикою), 

результатами контролю і параметрами контролю. Використання системного підходу до 

дослідження проблем державного фінансового контролю земельних відносин сприятиме 

забезпеченню законності, ефективності та результативності фінансової діяльності держави. 
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Львівський національний аграрний університет, Дубляни 

 
Зроблено аналіз щодо транзакцій за формами ринкового обігу земель. Запропоновано 

застосовувати модель гедоністичних цін для визначення їх ринкової вартості. Визначено прогнозну 

вартість земель сільськогосподарського призначення у випадку надання їх оренду або продажу. 

Здійснено прогноз площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення за формами 

ринкового обігу земель станом на 2021 рік. Обґрунтовано, що інструментом ефективного ринку є 

операції з довготривалої оренди. 

 

У ході проведення земельної реформи в Україні проблемам, присвяченим 

реформуванню земельних відносин та формування ринку земель сільськогосподарського 

призначення, надавалася значна увага у вітчизняних публікаціях, зокрема в працях 

О. І. Гуторова [1], Д. С. Добряка [2], Й. М. Дороша [3], А. Г. Мартина [5], М. М. Федорова 

[7]. Проте, ще багато аспектів функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення недостатньо вивчені. Це можна пояснити не тільки багатогранністю підходів до 

досліджуваної теми, а й розкриттям нових чинників впливу на розвиток земельного ринку, 

що потребує додаткового систематичного дослідження. 

Зауважимо, що земля сільськогосподарського призначення є товаром з абсолютно 

нееластичною пропозицією. Оскільки кількість землі, яка може бути реалізована, суворо 

обмежена, тому регулювання ціни на землі сільськогосподарського призначення можливе 

лише внаслідок зміни попиту на землю. Причому необхідно розділяти 

сільськогосподарський попит та несільськогосподарський. Результати аналізу щодо 

транзакцій за формами ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення у 

регіональному розрізі України за 2018 р. наведено в табл. 1. 

Таблиця 1. Кількість та площа земельних ділянок з якими відбулися транзакції у сфері 

ринкового обігу сільськогосподарських земель за регіонами України, 2018 р. 

Регіони 

Продаж Спадщина Міна Іпотека Оренда Емфітевзис 

кількість 
площа, 

га 
кількість 

площа, 

га 
кількість 

площа, 

га 
кількість 

площа, 

га 
кількість 

площа, 

га 
кількість 

площа, 

га 

Вінницька 2966 1892,9 23557 75931,7 96 478,7 25 7,8 11348 569242 948 1668,8 

Волинська 17 456,1 7194 26118,1 824 441,1 9 12,8 16823 100446 7 18,2 

Дніпровська 3263 1786,6 1232 84494,2 726 573,1 29 17,7 52227 390002 1212 4128,4 

Донецька 799 1032,5 7666 56435,8 93 1737,5 1 7,1 33136 399332 967 2867,1 

Житомирська 213 899,6 16546 49983,0 12 459,6 1 4,2 6573 378931 152 411,4 

Закарпатська 1524 557,5 197 3468,8 811 269,0 6 1,6 5383 6899 159 141,8 

Запорізька 27 1442,3 9166 89353,7 1223 1353,8 9 433,4 33936 415494 86 4151,1 

Івано-

Франківська 
1189 579,2 9774 20622,5 1256 315,4 521 30,7 45328 136498 3 5,2 

Київська 13956 5816,8 2723 52931,5 4281 2619,9 8 7,0 79812 495892 818 1716,8 

Кіровоградська 228 2613,9 1124 117364,0 4177 5577,6 2 13,8 47886 532615 11 4401,8 

Луганська 339 211,5 5271 33458,9 78 24,0 27 7,8 25695 269846 74 517,6 

Львівська 238 559,3 16525 26092,2 1754 444,6 9 5,0 713 188699 17 31,4 
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Миколаївська 1629 2337,1 1577 48188,0 666 1635,5 11 1,8 38795 352208 342 1718,6 

Одеська 2472 1315,4 15571 75926,3 679 291,4 11 4,4 684 343706 1438 4198,6 

Полтавська 236 760,6 18447 114551,9 567 240,6 11 0,5 9149 568087 1664 4827,2 

Рівненська 1417 255,5 11514 48428,2 826 210,4 4 23,4 4295 91389 56 162,4 

Сумська 1923 741,8 27895 99712,4 516 240,8 19 20,9 93374 462889 1424 2485,1 

Тернопільська 818 231,1 17662 36219,5 858 447,5 17 22,1 9834 330685 71 121,9 

Харківська 3686 3260,8 1321 93778,2 99 1566,4 12 21,4 52112 462711 721 2293,2 

Херсонська 13 1825,1 873 40037,5 1238 2594,5 13 4,6 38318 308149 33 1279,2 

Хмельницька 3994 3279,4 22764 73644,3 185 640,9 9 0,7 11235 465003 179 382,4 

Черкаська 2256 1570,1 1759 74057,1 1446 1522,9 3 0,8 88167 524475 89 2123,5 

Чернівецька 125 359 6635 11480,0 1529 527,4 3 1,3 21713 69282 721 564,8 

Чернігівська 149 1416,4 25377 95497,2 384 213,5 11 0,1 116988 417408 39 139,9 

 

Сільськогосподарський попит виникає на ті ділянки земель, які придатні до 

здійснення сільськогосподарської діяльності. Він є похідним від попиту на продукцію 

сільськогосподарського виробництва, який, у свою чергу, є нееластичним (тобто обсяг 

продукції сільськогосподарського призначення неістотно зменшиться зі зростанням ціни). 

Земля як товар на ринку має свої особливості не лише з огляду на повну відсутність товару-

замінника та абсолютну нееластичність пропозиції, а й тому, що подібна нееластичність 

призводить до «пасивності» земельної ренти.  

Ми пропонуємо для визначення ринкової вартості земель сільськогосподарського 

призначення застосовувати модель гедоністичних цін. Різні фактори впливу можуть бути 

використані для оцінки вартості сільгоспугідь, вибір яких, як правило, відбувається залежно 

від можливості подальшої інтерпретації отриманих результатів. Ґрунтуючись на цих 

критеріях, для емпіричної моделі гедоністичного дослідження цін сільгоспугідь в Україні 

обрано дві функціональні форми. Перша форма є стандартним лінійним економетричним 

рівнянням, а друга – напівлогарифмічним. У результаті лінійна економетрична модель для 

оцінювання параметрів регресії має вигляд: 

        
 
    

 
         

 
        

 
        

 
        

 
        

 
          

де PPST – ціна землі за сотку, SIZE – розмір земельної ділянки, BONT – якість ґрунту, 

DFCY – відстань від регіонального центру, RPPC – дохід населення рівень регіонального 

економічного розвитку, ATWT – наявність доступу до води, ATRD – наявність доступу до 

дороги. 

Напівлогарифмічна економетрична модель має вигляд: 

            
 
   

 
         

 
        

 
        

 
        

 
        

 
          

де ln(PPST) – натуральний логарифм ціни землі за сотку. 

Значення коефіцієнта (індексу) множинної кореляції R = 0,996 вказує на тісний 

зв‘язок між залежною змінною та факторами моделі. Зокрема, коефіцієнт детермінації R
2
 має 

значення 0,992. Оцінка значущості рівняння множинної регресії здійснюється за допомогою 

F-критерію Фішера. Оскільки фактичне значення F>Fkp, рівняння множинної регресії 

визнається статистично значущим. 

Збільшення чи зменшення ціни на землю, а отже, і зміна розміру земельної ренти ніяк 

не впливає на пропозицію, в той час як зміна ціни на «звичайні» товари або приводить до 

збільшення пропозиції, якщо ціна підвищується, або товаровиробники приймають рішення 

зменшити пропозицію того чи іншого товару за умови зниження ціни на нього. 

Проте, незважаючи на вище сказане, якщо йдеться про мікрорівень, то правило 

абсолютної нееластичності пропозиції може і не дотримуватись. Це може статися тоді, коли 

в певному регіоні може виникнути більше землевласників, які мають на меті продати свої 

земельні ділянки, ніж реальних покупців цих земельних ділянок. У такому разі перевищення 

пропозиції над попитом призведе до зниження ціни на землю. Таку особливість землі 
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сільськогосподарського призначення необхідно обов‘язково враховувати при формуванні 

ринку землі в Україні. 

У процесі оцінювання перспективних напрямів трансформації розвитку вартісних 

показників на земельному ринку, слід наголосити на стійкому тренді збільшення попиту, що 

водночас спричиняє зростання цінових орієнтирів через нееластичність пропозиції на цьому 

ринку. Враховуючи значення середнього показника орендної плати за землі 

сільськогосподарського призначення державної власності (для земельних ділянок трансакції 

за якими відбулись на земельних торгах) в 2793,2 грн/га та норму капіталізації в 3% можемо 

припустити, що середня ціна сільськогосподарських земель на початок 2021 року могла б 

становити 93106,7 грн/га. Зважаючи на припущення, що найближчі 5 років попит буде 

збільшуватись в середньому приблизно на 10 % щороку нами розраховано прогнозні 

показники цінових параметрів ринку земель сільськогосподарського призначення (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Прогноз показників цінових параметрів ринку земель сільськогосподарського 

призначення, тис. грн/га 

Показник 
Рік 

2020 2021 2022 2023 

Оренда 3,27 3,59 3,95 4,35 

Купівля-продаж 112,66 123,93 136,32 149,95 

 

Важливою складовою моделювання ринку земель сільськогосподарського 

призначення є прогнозування трансакцій, що на ньому відбуваються, зокрема з площами 

земельних ділянок (землі в ринковому обігу). Як вже йшлося, за останні декілька років 

спостерігається тенденція до збільшення цих показників, що свідчить про розвиток ринку. 

Однак слід зауважити, що більшість таких трансакцій (98–99%) стосуються оренди земель та 

спадщини. Прогноз розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення має бути 

розроблений за варіантами на основі визначених сценаріїв з різними темпами зростання 

трансакцій за формами ринкового обігу цих земель. 

На основі методу екстраполяції, а саме – експоненціального згладжування Хольта, 

здійснено прогноз деяких показників ринку земель сільськогосподарського призначення в 

Україні, зокрема площ земельних ділянок, з якими відбулися трансакції, за формами 

ринкового обігу станом на 2021 р. залежно від сценаріїв розвитку цього ринку (табл. 3). 

 

Таблиця 3. Прогноз площі земельних ділянок, з якими відбудуться трансакції при розвитку 

ринку земель сільськогосподарського призначення у 2021 р., тис. га 

Форма ринкового обігу 

Сценарій розвитку ринку земель 

Оптимістичний Песимістичний 
Реалістичний 

(інерційний) 

Оренда 8287,1 10015,1 13260,6 

Спадщина 1952,8 1952,8 1952,8 

Купівля/Продаж 3848,4 3011,2 54,5 

Міна/Дарування 158,7 11,7 30,4 

Емфітевзис 50,8 120,5 50,8 

Іпотека 1568,4 0,1 1,1 

Всього 15866,2 15111,4 15350,2 

 

Згідно зі сценарієм інерційного розвитку, який залежить від чинних тенденцій на 

ринку земель сільськогосподарського призначення, відбуватиметься помірне зростання 

кількості трансакцій щодо земельних ділянок, що обумовлено підвищенням попиту на 

вітчизняну продукцію на зовнішніх ринках та укладанням форвардних контрактів на 
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майбутні врожаї. Загалом, за сценарієм інерційного розвитку площі земельних ділянок, з 

якими відбудуться трансакції, зростуть у 2021 році до 15350,2 тис. га. 

За оптимістичним сценарієм перевага надаватиметься збільшенню операцій у сфері 

купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення, а також іпотечному 

кредитуванню під заставу земель. З огляду на це, формування ринку земель набуде статусу 

базового осередку для чергового розвитку малого та середнього агропідприємництва за 

умови відповідного фінансового забезпечення та залучення інвестиційних надходжень, що у 

підсумку сприятиме зростанню продуктивності агровиробництва, оновленню матеріально-

технічної бази, скороченню рівня безробіття та урбанізації, а також міграційних процесів у 

межах сільських населених пунктів. 

За песимістичного сценарію розвитку попит на купівлю земель знизиться, як і ціна на 

них, що буде впливати на форми обігу земель сільськогосподарського призначення. 

Трансакції щодо земельних ділянок залишаться на доволі високому рівні тільки у сфері 

оренди земель та спадщини у разі збільшення угод емфітевзису і купівлі/продажу земель 

винятково на короткостроковий період. 

До тих пір, поки повноцінний ринок земель сільськогосподарського призначення в 

Україні перебуває на стадії формування і поступового впровадження [4; 6], частину ринку, 

яку могли б зайняти операції купівлі-продажу землі, займають операції з довготривалої 

оренди землі. І навіть після того, як мораторій буде частково або повністю знято, запорукою 

ефективного розвитку ринку стане вдосконалення механізму рентних відносин, який має 

низку недоліків. 

Саме тому удосконалення потребують процеси визначення розмірів та відшкодування 

збитків при невиконанні орендарем своїх зобов‘язань з оренди, поточний контроль за 

діяльністю орендаря та процес страхування ризиків при передачі землі як активу в оренду. 

Подальший розвиток орендних земельних відносин має бути зосереджений у напрямі 

вирішення питань щодо формування конкурентного середовища, відпрацювання 

взаємовигідних правил гри між суб'єктами договору оренди, встановлення оптимального 

розміру орендної плати, форм її виплати, термінів оренди, дотримання сторонами договірних 

зобов'язань, збереження та раціонального використання орендованих земель, розроблення 

механізмів залучення орендарями середньо- і довгострокових кредитів, удосконалення 

земельного законодавства. 
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Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція  

Інституту картоплярства НААН України, м. Луцьк  

 
В статті проведено оцінку сучасного стану використання земельних ресурсів у Волинській 

області. Виявлено регіональні особливості формування земельних відносин, проаналізовано склад і 

структуру посівних площ, її розподіл між землекористувачами, динаміку за останні 20 років. 

Розроблено та науково обґрунтовано основні напрями удосконалення земельних відносин в період 

розвитку та удосконалення ринку землі. 

 

Постановка проблеми. Виробничо-ресурсний потенціал аграрного сектору – це 

сукупність взаємозв‘язаних між собою ресурсів (земельних, матеріально-технічних та 

трудових), які використовуються у виробничій, фінансовій та соціальній сферах діяльності 

суб‘єктів господарювання, які функціонують у галузі сільськогосподарського виробництва. 

Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності суспільства. Вона слугує 

територіальною основою для усіх видів діяльності людини, є виробничим фактором розвитку 

багатьох галузей економіки.  

В умовах земельної реформи, яка сьогодні має справді глобальний масштаб та 

значення, земля розглядається як один з головних інструментів подолання бідності, 

підвищення рівня життя сільських жителів, та громад в цілому. Формування якісно нової 

системи земельних відносин в Україні на основі приватної власності на землю, забезпечення 

рівності прав власності на землю громадян, юридичних осіб, об‘єднаних територіальних 

громад і держави – основа земельної реформи, що є складовою аграрної реформи [1, 6]. 

Враховуючи вище викладене, виникає об‘єктивна потреба в оцінці сучасного стану розвитку 

земельних відносин, виявленні проблем та регіональних особливостей землеволодіння й 

землекористування, що дозволить розробити основні напрями удосконалення земельних 

відносин в період розвитку й утвердження ринку землі. 

Методика. Теоретичною та методологічною основою дослідження були діалектичний 

метод пізнання та системний підхід до вивчення агроекологічних процесів та ефективності 

використання земельних ресурсів; законодавчі, нормативні акти, наукові розробки та 

публікації вітчизняних вчених із вказаних проблем, дані Головного управління статистики у 

Волинській області. В процесі досягнення мети використовувались наступні методи та 

прийоми дослідження: абстрактно-логічний; економіко-статистичний (прийоми – 

спостереження, порівняння, табличний); монографічний; аналізу і синтезу та ін. 

Основна частина. Волинь має потужний агропромисловий комплекс, основу якого 

складають близько тисячі сільськогосподарських підприємств, в т.ч. понад 600 фермерських 

господарства та 147,9 тисяч особистих селянських господарств станом на 1 січня 2019 року. 

У сільському господарстві створюється понад 20 % валової доданої вартості області [5, 

c. 69]. 

Земля – головний і незамінний засіб виробництва у аграрному секторі Волинської 

області. Її площа, рівень природної та економічної (ефективної) родючості, екологічний стан, 

ефективність використання є головними чинниками, що формують обсяг, якість, а отже і 

результативність сільськогосподарського виробництва. Земельний фонд області становить 
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2014,4 тис. га і найбільша його частка припадає на землі сільськогосподарського 

призначення – 53,7 %. Землі лісового фонду складають 34,7 % загального земельного фонду, 

відкриті заболочені землі – 5,7 %; забудовані землі – 3,0 %; землі водного фонду – 2,2 %; 

інші види земель – 0,7 % [3]. На початок 2018 р. сільськогосподарські угіддя займали 

1047,5 тис. га, з яких 673,2 тис. га (64,2 %) – орні землі (табл. 1). 

Таблиця 1. Склад і структура сільськогосподарських угідь у Волинській області в 

2015-2018 рр., станом на 1 січня 

Види угідь 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2018 р. 2018 р. до 

2015 р., +,-, га тис. га % 

Всього с.-г. угідь, 

тис. га. в т. ч.: 
1048,0 1047,6 1047,6 1047,5 100,0 -0,5 

рілля 672,6 672,6 672,4 672,3 64,2 -0,3 

сіножаті 161,6 161,9 161,8 161,8 15,4 0,2 

пасовища 202,1 201,4 201,7 201,7 19,3 -0,4 

перелоги - - - - - - 

багаторічні 

насадження 
11,7 11,7 11,7 11,7 1,1 0,0 

Джерело: розраховано за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

Питома вага сільськогосподарських земель Волині складає 2,5 % площі земель 
сільськогосподарського призначення України. Визначено, що у Волинській області 
відбувається постійне скорочення сільськогосподарських угідь, які за останні 20 років 
зменшились на 14,2 тис. га, або в середньому на 600-700 га щорічно. Це відбувалось, 
переважно, за рахунок зменшення площ ріллі та пасовищ. Як свідчить проведений аналіз 
структури земельних угідь у Волинській області розораність сільськогосподарських угідь 
сягає 65,3 % (по Україні – 77,8 %), питома вага природних сіножатей і пасовищ складає 
34,7 %. Під посівами сільськогосподарських культур у 2019 р. на сільських територіях 
Волинської області було зайнято 593,1 тис. га, що на 115,1 тис. га (24,1 %) більше, ніж у 
2010 році (табл. 2). 
Таблиця 2. Динаміка посівних площ основних сільськогосподарських культур у Волинській 

області в 1995-2019 рр, тис. га 

Роки 
культури 
зернові та 
зернобобові 

буряк 
цукровий 
фабричний 

соняшник картопля 
культури 
овочеві 

культури 
плодові та 
ягідні 

1995 313,7 34,0 0,0 67,4 8,0 15,5 

2001 299,1 32,8 0,0 81,0 10,1 4,8 

2005 283,8 29,4 0,1 69,4 10,6 4,0 

2010 242,1 16,3 0,2 65,9 11,7 4,1 

2015 271,3 11,3 2,5 68,3 12,9 4,9 

2016 295,5 13,5 6,4 72,0 13,1 4,9 

2017 291,5 14,1 16,2 72,8 13,6 4,9 

2018 293,8 12,2 23,6 76,5 12,9 4,7 

2019 298,9 9,2 31,9 77,4 12,9 4,7 

2019р. до 
1995р., +,- 

-14,8 -24,8 31,9 10,0 4,9 -10,8 

Джерело: розраховано за даними [2] 
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У структурі посівних площ досліджуваного регіону в 2018 р. 51,5 % займали зернові 
культури; 15,3 % – картопля й овочеві; 17,8 % – технічні культури (у т.ч. цукровий буряк 
(фабричний) – 2,3 %, ріпак – 4,6 %, соя – 7,1 %); кормові культури – 15,4 в.п. У 1990 р. 
структура посівних площ сільськогосподарських культур мала вигляд: зернові та зернобобові 
– 40,8 %; технічні – 9,9 %; картопля та овочі – 12,0 %; кормові – 37,3 %. ). При цьому в 
агроформуваннях площа посівів становила 278,9 тис. га (47,0 %) та в домогосподарствах 
населення 314,2 тис. га (53,0% відповідно). Встановлено, що в багатьох агроформуваннях та 
особистих селянських господарствах області не проводиться агрохімічне обстеження ґрунтів 
та агрохімічна паспортизація земель (в тому числі відсутні агрохімічні паспорти). Внаслідок 
цього господарники, землевласники та землекористувачі не володіють достовірною 
інформацією про стан родючості ґрунтів, що спричиняє порушення правил користування 
ґрунтами і провокує їх виснаження.  

В останні роки аграрні товаровиробники значну увагу приділяють вирощуванню 
високорентабельних, так званих біржевих культур: ріпак, соя, соняшник, порушуючи при 
цьому науково-обґрунтовану структуру сівозмін. На Волині за 2010-2019 рр. площа 
соняшнику зросла у 159,5 раз й склала у 2019 р. 31,9 тис. га. Це призводить не лише до 
негативних соціальних та екологічних наслідків, але й породжує проблеми дефіциту 
продукції нішевого асортименту, як комерційного так і соціального значення. Нішеві 
культури (попередники основних, або культури-замінники) є в групах зернових, бобових, 
круп‘яних, олійних, ефіроолійних, лікарських культур, продукції садівництва, овочівництва, 
енергетичних біоресурсів та інших. Для вирощування нішевих культур у Волинській області 
є всі необхідні як природно-кліматичні, так і техніко-технологічні, економіко-організаційні 
та комерційні умови [4, с.50]. 

Висновки. Визначено, що основними недоліками сучасних агроландшафтів Волині є: 
невідповідність використання земель їх агроекологічним характеристикам; порушення 
оптимального співвідношення в агроландшафтах різних видів угідь (природних, 
напівприродних та антропогенних); поширення та поглиблення деградаційних процесів; 
інтенсивне використання деградованих, малопродуктивних та радіоактивно забруднених 
земель; нераціональне використання особливо цінних продуктивних земель; порушення 
оптимальних сівозмін і насичення їх ерозійно небезпечними культурами тощо. Вважаємо, що 
ініціювання преференцій для поліських територій, хоча б на рівні області, сприятиме 
розвитку аграрного виробництва в регіоні. Однією з ключових проблем розвитку аграрного 
сектора економіки Волинської області та України в цілому є відсутність постійного 
моніторингу ґрунтів з метою збереження їх родючості, неефективне управління якістю 
земельних ресурсів та нераціональне використання сільськогосподарських угідь. А це 
означає, що, перш за все, необхідно посилити увагу до відновлення родючості ґрунту, 
забезпечення раціонального землекористування та покращання якісних характеристик землі 
як складової основного капіталу в сільськогосподарському виробництві.  
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Встановлено основні функціональні завдання земельного ринку. Досліджено визначення 

сутності поняття ринку земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано, що ринковий 

обіг земель є процесом переходу права власності, користування від одних землевласників або 

землекористувачів іншим шляхом перерозподілу їхніх прав і функцій на основі здійснення угод. 

 

Земля як економічний базис кожної соціальної формації і фінансово-кредитної 

системи виступає головним ресурсом для оздоровлення еколого-економічної ситуації в 

країні. Тому одним з основних завдань формування розвинутого ринку земель 

сільськогосподарського призначення є забезпечення раціонального їх використання та 

підвищення ґрунтової родючості. Досягнення цих цілей є визначальним, адже земля – це не 

лише головний засіб аграрного виробництва, а й основа державності, національної 

самовизначеності та просторовою народногосподарською засадою. 

Винятковість земельного ресурсу, який є не лише природним, а й економічним 

благом, зводиться до його природної лімітованості та виробничої незамінності за 

облаштування та організації усіх господарських операцій у аграрній сфері. Цей ресурс 

неможливо просто забрати та зрушити чи транспортувати (в просторовому аспекті), 

експлуатувати і амортизувати без остатку, що засвідчує неповторність будь-якої земельної 

площі, обумовленої [2]: 

- територіальною приналежністю, що розкривається через віддаленість визначеної 

земельної площі від певних поселень, рівень розвитку інженерно-транспортних комунікацій; 

- природно-кліматичними особливостями, які позначаються на рівні ґрунтової 

родючості та показниках урожайності; 

- придатністю до продукування рослинного покриву та органічної речовини, 

відновлюваністю рівня природної ґрунтової родючості; 

- різновекторним цільовим використанням землі. 

Таким чином, основними функціональними завданнями земельного ринку є: 

- перерозподіл земельної власності; 

- консолідація земельної власності в руках ефективних власників та орендарів; 

- визначення рівноважної ціни землі на основі взаємодії попиту й пропозиції. 

Крім того, ринок земель сільськогосподарського призначення – це головний спосіб 

досягнення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва та досягнення 

продовольчої безпеки країни. Це пов'язано з тим, що підвищення продуктивності 

сільськогосподарських товаровиробників можливе в тому випадку, якщо вони 

працюватимуть на власній землі, в яку вони зацікавлені вкладати власні кошти і яка 

приноситиме реальний дохід. 

Тому, ринок земельних відносин, будучи ринком фактору виробництва виступає 

водночас і підсистемою відповідних взаємин, у межах якої реалізовується обіг земель, і 

ринковим сегментом загалом, визначальними складовими якого є землі 

сільськогосподарського призначення. 
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Згідно індикаторів ринкової просторової приналежності, розгляд функціонування 

земельного ринку варто здійснювати з огляду на [3]: 

- ринкову ємність, кількісно-якісні характеристики земель та їх обсяги, а також 

екологічні застереження; 

- циклічність темпів функціонування ринку, що проявляється у регулярності 

підписаних договорів; 

- присутність стабільних продавців на місцевих ринках; 

- взаємодію пропозиції землі, праці, капіталу та супутніх послуг, що розкривають 

рівень ринково-виробничого інфраструктурного забезпечення; 

- багатоступеневість системи, що спричинено адміністративними межами, 

інституційно-економічними та природно-географічними особливостями; 

- масштаби гуртового обігу аграрної продукції. 

Роблячи огляд та аналізуючи наукову літературу, слід уточнити тлумачення сутності 

ринку земель сільськогосподарського призначення. Так, поняття ринку земель не має 

однозначного трактування, оскільки часто ототожнюється з обігом земель. В.М. Будзяк 

розглядає ринок земель сільськогосподарського призначення як систему економіко-

правових, організаційно-економічних та управлінських відносин між суб‘єктами приватної, 

державної й комунальної форм власності з метою передачі або продажу на тих чи інших 

умовах прав на власність [1, с. 119]. Д.С. Добряк, А.Г. Тихонов, Н.В. Гребенюк у вузькому 

розумінні ринок земель розглядають як торговельні операції із землею [4, с. 3]. Л.Я. 

Новаковський у поняття ринок вкладає економічні відносини, що виникають у процесі обігу 

земель [5]. П.Т. Саблук розуміє ринок земель як угоди з купівлі-продажу, оренди та іпотеки 

земельних ділянок [6, с. 12]. М.М. Федоров цей термін висвітлює як процес визначення 

вартості землі та включення її як капіталу в економічний оборот, здійснення цивільно-

правових угод із приводу переходу права власності на земельну ділянку або користування 

нею в установленому законодавством порядку, з урахуванням попиту та пропозиції [7, с. 58]. 

Узагальнюючи систему визначень, варто зауважити, що попри істотну глибину 

опрацювання цього питання, на наш погляд, не варто прирівнювати економічне поняття 

«ринок» та юридичне «обіг». Земельний обіг є основою ринку, але реалізація ринкових чи 

позаринкових угод із землею ще не свідчить про наявність повноцінного ринку. Тобто, 

ринковий обіг земель є процесом переходу прав власності, користування від одних 

землевласників або землекористувачів іншим шляхом перерозподілу їх прав і функцій на 

основі здійснення угод. 
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На основі аналізу існуючих законодавчих нормативних документів, що стосуються правового 

кола використання земель сільськогосподарського призначення та оформлення прав на землю, 

сформовано рекомендації для власників земельних часток (паїв) щодо оформлення прав на земельні 

ділянки, а також враховано практичний досвід формування документів, що посвідчують права на 

землю. 

 

Питання прав на землю стало ще більш актуальним після прийняття закону України 

№ 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення». Сьогодні його складові відомі. Серед найважливіших: 

купівля-продаж сільськогосподарських земель можлива після 1 липня 2021 року; заборона на продаж 

земель сільськогосподарського призначення іноземцям; переважне право купівлі землі фізичними 

особами; відкриття можливості купувати землю для юридичних осіб відкривається після 2024 року; 

обмеження купівлі в одні руки до 100 га для фізичних осіб та 10000 га – для юридичних. В нових 

умовах земельних відносин постають окремі зацікавлені учасники купівлі-продажу земельних 

ділянок: власники земельних часток (паїв) та орендарі таких земель. Серед останніх: фермерські 

господарства, товариства та приватні підприємства, окремі фізичні особи, агрохолдинги. Всі 

учасники земельних відносин очікують позитивного економічного ефекту від використання 

сільськогосподарських земель. Але перед усім, першим кроком є оформлення прав на землю: 

власності чи користування на правах оренди, або емфітевзису. На сьогодні, оформлення прав на 

землю відбувається у відповідності до «Земельного кодексу», Закону України «Про землеустрій», 

Закону України «Про державний земельний кадастр», та нормативних документів щодо розробки 

документації із землеустрою. Первинним процесом земельно-правових відносин на територію паїв є 

виникнення права власності на землю громадян, що отримали земельну частку (пай), або їх 

правонаступників. З початку введення приватної власності на землю у ході земельної реформи 

документи, що посвідчують власність на земельну ділянку змінювались декілька разів. Таким чином, 

можна констатувати факт наявності документів старого зразка. Ці документи не дають можливість 

здійснювати земельно-правові відносини, в тому числі і купівлю-продаж, без їх належного 

оформлення. Є випадки, коли право власності на земельну часту (пай) взагалі неоформлене. Такі 

ділянки, у своїй переважній більшості, мають статус невитребуваних паїв. При цьому 

розпоряджається ними сільська рада, що надає можливість здачі їх в оренду, та а в майбутньому – 

отримання у власність територіальної громади. 

Отже, для тих, у кого взагалі неоформлена у власність земельна частка (пай) 

необхідно у сільській раді взяти дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та викопіювання місця 

розташування земельної ділянки. При цьому необхідно перевірити списки по розпаюванню 

території, щоб пересвідчитись, які угіддя розпайовані: тільки рілля чи й сіножаті, пасовища 

також, оскільки заявник є їх потенційним власником, а в сільській раді часто «забувають» 

про цей факт.  

Для тих, у кого на руках державний акт старого зразка, що не містить кадастрового 

номеру для оформлення власності на землю необхідно отримати кадастровий номер та 

зареєструвати земельну ділянку  у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі 

https://agropolit.com/zakonodavstvo/517-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrayini-schodo-obigu-zemel-silskogospodarskogo-priznachennya
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речових прав на нерухоме майно. Для цього з паспортом та державним актом старого зразка 

необхідно звернутися до землевпорядної організації.  Після розробки документації необхідно 

отримати витяг з державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру 

земельній ділянці. Після цього – звернутися у центр надання адміністративних послуг при 

районній адміністрації або до нотаріуса (при собі обов‘язково мати витяг з ДЗК та документи, 

що посвідчують особу). Вартість послуг нотаріуса є більшою. Вартість розробки документації 

із землеустрою від 3 тис. до 10 тис. гривень. Вартість реєстрації в ЦНАП біля 200 грн. 

Вартість витягу з ДЗК біля 100 грн. Тільки з моменту реєстрації у державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно людина стає власником земельної ділянки. Власність посвідчує 

документ, що видається після реєстрації – Витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

Право оренди земельної ділянки також виникає після його реєстрації у Державному 

реєстрі речових прав нерухомого майна. Для тих, хто планує здавати свою земельну частку 

(пай) в оренду необхідно знати: 

 Що для отримання орендної плати наявність договору оренди є підставою для її 

виплати. Без наявності договору, орендар не зобов‘язаний виплачувати орендну плату. 

 Складові договору оренди: кадастровий номер ділянки, площа, строк дії договору, 

орендна плата, індексація грошової оцінки, спосіб виплати та відповідальність за порушення 

бідь якої частини договору. 

 Строк дії договору оренди на землі сільськогосподарського призначення – не 

менше 7 років, так прописано в законі. Орендар має право вимагати такого терміну. Якщо 

орендар наполягає на більшому стокові оренди, орендодавець вправі відмовитись. 

 Орендна плата залежить від грошової оцінки земельної ділянки. Дані про неї є у 

технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки. Якщо таких даних немає – необхідно звернутися у районний відділ 

Держгеокадастру для замовлення витягу про нормативну грошову оцінку землі. Зараз 

існують електронні сервіси для  звернення та отримання витягу з ДЗК. 

 Розмір орендної плати по закону має бути не менший 3 % НГО. Наприклад, якщо 

грошова оцінка всієї ділянки (паю) становить 14000 гривень, то орендна плата у рік 

складатиме -  не менше 420 грн. 

 Щороку грошова оцінка індексується (множиться на коефіцієнт індексації), ніби 

збільшується. Але у 2016, 2017, 2018 році для сільскогосподарських земель цей коефіцієнт 

був рівний 1,0. Тобто грошова оцінка не збільшувалась. 

 Коефіцієнт індексації НГО вводиться в дію з 1 січня поточного року, але значення 

приймається за минулий рік.  

 Грошова оцінка при розпаюванні відрізняється від НГО, яку надає 

Держгеокадастр. При чому часто у меншу сторону. Тому при заключенні (перезаключенні) 

договору оренди орендодавець має обґрунтоване  право вимагати більшого відсотку 

орендної плати від орендаря. 

 Орендна плата може бути у натуральній формі (за згодою сторін), але не може 

бути меншою, ніж ціна натурального товару на ринку. 

 Передача в суборенду передбачається чи не передбачається у договорі, без згоди 

власника не можна передавати ділянку в суборенду іншому орендарю 

 При міні земельними ділянками для уникнення «шахматки» допускається 

передача в суборенду іншій особі без згоди власника ділянки, але про це власнику орендар 

має повідомити в письмовому вигляді вже після передачі земельної ділянки іншому 

орендарю. Строк оренди при цьому не змінюється. Та орендар відповідає за виплату 

орендної плати. 

Громадянам, які вже уклали договір оренди на земельну частку (пай) необхідно 

враховувати, що: 
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 Розірвання договору оренди та будь які зміни у договорі, в тому числі щодо 

розміру орендної плати вносяться за згодою сторін.  

 Розірвання договору у суді можливе лише у випадку, коли орендар використовує 

земельну ділянку не за цільовим призначенням, забруднює її, постійно не виплачує або 

затримує орендну плату. У інших випадках суд не дозволить розірвати договір. 

 Власник паю може віддати перевагу будь якому орендарю, з яким від дійде згоди 

по орендній платі, у випадку не досягнення такої з попереднім орендарем, який має 

першочергове право на продовження договору оренди. 

 Якщо договір розривається з ініціативи орендаря завчасно та ділянка не 

передається знову в оренду іншому орендареві, власник ділянки має отримати компенсацію в 

розрахунку орендної плати за 6 місяців. 

 Якщо договір розривається за ініціативи господаря ділянки та за згодою орендаря, 

орендар має право просити відшкодування збитків від недотриманого урожаю. 

 Розмір орендної плати встановлюється договором між орендарем та орендодавцем 

і має обмеження лише щодо мінімальної її суми. 

Отже, для оформлення прав на землю необхідно виконати певну процедуру його 

оформлення. Хід робіт та формування документів при цьому залежить від вихідних 

документів, що є наразі у громадянина. Без реєстрації земельної ділянки у Державному 

реєстрі речових прав нерухомого майна не виникає право власності чи оренди. 
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УДК 332.3 

АСПЕКТИ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗНЯТТЯ МОРАТОРІЮ НА 

ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Лук‘яненко О. П., 

ст. викл.кафедри геодезії та землеустрою 

Зубова О. В., 

асистент кафедри геодезії та землеустрою 

Поліський національний університет, м. Житомир 

 
В Україні багато років точилася дискусія, чи варто продавати землю 

сільськогосподарського призначення. Питання мало, більш політичний, а ніж  господарський 
підхід. Мораторій, введений як тимчасовий захід у 2001 р., багаторазово продовжувався, 
поки, нарешті, 31.03.2020 р. Верховна рада України прийняла у другому читанні 
законопроект №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
обігу земель сільськогосподарського призначення, який повинен розпочати свою дію 
01.07.2021 р. [1, 2, 3] 

Громадяни України, які зможуть з 01.07.2021 р. до 01.01.2024 р. набувати право 
власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, обмежуються загальною 
площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у 
власність громадянином до набрання чинності вказаного закону, але загальна площа 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може 
перевищувати 10 тис. га. Необхідно зазначити, що для Донецької та Луганської областей, 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь мораторій залишається. [3] 

Орендарі землі матимуть переважне право на купівлю земельних ділянок. 
Хоча, переважне право на придбання земельної ділянки може бути передано його 
суб‘єктом іншій особі. Про що такий суб‘єкт має письмово повідомити власника земельної 
ділянки. 

Без підтвердження джерела походження коштів або інших активів, завдяки яким 
набувається таке право, земельну ділянку неможливо придбати. 

Правильним кроком для розвитку ринку землі є надання можливості отримувати 
кредити під заставу сільськогосподарської території. Можливо, це підштовхне малий бізнес 
до початку аграрного кредитування. В цьому випадку право власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення також може набуватися банками лише в порядку 
звернення стягнення на них, як на предмет застави. 

Підбиваючи підсумки щодо нововведеного закону про ринок земель, необхідно 
зазначити, що загалом він є позитивним і сприятиме запуску реформи. Проте народним 
депутатам потрібно приділити багато увагу проблемі набуття земельних ділянок 
юридичними особами України, оскільки відстежувати реальних кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів) майже неможливо. 

Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, 
учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, які не є 
громадянами України, може здійснюватися з дня та за умови схвалення такого рішення на 
референдумі. 

До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може 
бути меншою за їх нормативну грошову оцінку. 
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Секція 2. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

УДК 35.072.1 
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Національного університету біоресурсів та природокористування України, Київ 
Виконано аналіз реформи децентралізації, обґрунтовано проблеми об'єднаних 

територіальних громад на сьогодні та надано основні приклади їх вирішення. Проаналізовано 

напрямки діяльності уряду для реалізації 3 етапу децентралізації та створення ОТГ в більшості 

населених пунктів України. Результати досліджень можуть бути використані для реалізації 

проектів щодо створення та покращення умов ОТГ. 

 

Визначення процесу децентралізації можна трактувати по-різному, проте насамперед  

— це передача обов'язків, прав та бюджетів від всеукраїнських органів державної влади до 

місцевих органів. Простіше кажучи, раніше зібрані у містах та селах податки йшли "в Київ", 

розподілялися і відправлялись назад. Тепер вони залишатимуться у місцевих бюджетах [1, с. 

1]. 

В місцевому бюджеті залишається 100% єдиного податку, податку на прибуток 

підприємств та установ комунальної власності та податку на нерухомість. Більш того в 

громадах залишатиметься 60% податку на прибуток фізичних осіб, 25% екологічного 

податку, 5% акцизного податку. Окрім цього, всі кошти, отримані за надання 

адміністративних послуг, також будуть йти до місцевого бюджету. [2, с. 1]. Об'єднана 
територіальна громада — добровільне об'єднання мешканців декількох розрізнених сіл, 

селищ чи міст в один адміністративний центр. Після об'єднання створюється новий 

адміністративний центр, а у ньому — нова загальна для всіх об'єднаних населених пунктів 

рада та інші органи самоврядування. Нові об'єднані громади створюються відповідно до 

Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Створення ОТГ стало 

можливим завдяки реформі децентралізації [3, с. 277]. Розглянемо які ж проблеми виникають 

в ОТГ після реформи децентралізації. Основними питаннями у галузі земельних відносин, 

які виникають в процесі діяльності ОТГ є: 

- Невизначеність меж території ОТГ. 

- ОТГ не розпоряджається землями за межами населених пунктів. 

- Недоотримання надходжень до місцевого бюджету від плати за землю. 

- Неможливість спланувати діяльність через брак інформації про земельні ресурси  

- Забруднення земель (засмічення території, стихійні звалища, скотомогильники, 

радіаційне забруднення тощо). 

- Відмова у задоволенні потреб громадян у земельних ділянках. 

Отож, проаналізуємо найгостріші проблеми більш детально [4, с. 20]. 

За даними Держгеокадастру близько 90% населених пунктів України не мають 

офіційно встановлених меж. Станом на січень 2019 року із загальної кількості населених 

пунктів України до Державного земельного кадастру внесено інформацію про межі лише 3,2 

населених пунктів, або близько 10,8% від їх загальної кількості. Причинами є: не 

встановлення меж ОТГ, географічне розташування межі не є зрозумілим (з якої сторони 

лісосмуги, каналу, дороги проходить межа), невідома точна площа ОТГ.  Як бачимо, 

проблема є досить актуальною. Шляхом її вирішення є об‘єднання території як в межах, так і 

поза межами населених пунктів, а також створення схеми меж ОТГ, що відображає: 
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безпосередньо загальну межу ОТГ, межі населених пунктів, що увійшли до складу ОТГ, 

назви суміжних територіальних громад, площу ОТГ і площі населених пунктів.  

На сьогоднішній день громади не володіють вичерпною інформацією про свої 

земельні ресурси та об‘єкти, які розташовані на цих територіях. Розпорядниками цієї 

інформації є різні державні та приватні установи, організації та підприємства. Також, що є не 

меншою проблемою, інформація про одні й ті самі об‘єкти, отримана з різних джерел, може 

відрізнятися.  

Сьогодні спостерігаємо неточність показників кількості та місця розташування земель 

державної власності, невизначеність їх правового статусу, відсутність інформації про 

розташування нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок, невизначеність місця 

розташування режимоутворюючих об‘єктів та зон обмежень у використанні земель навколо 

них – і цей список не є вичерпним. Отже, для вирішення цієї проблеми нам потрібно 

забезпечити громади належними ресурсами та інформацією для подальшого розвитку 

реформи.  

Однією із першочергових екологічних проблем ОТГ є засмічення їхніх територій 

відходами. Поводження з побутовими відходами, у тому числі дрібних виробників – зона 

відповідальності органів місцевого самоуправління. На території України налічується 6,5 

тис. санкціонованих полігонів твердих побутових відходів. Натомість країни-члени 

Європейського Союзу мають не більше 500 полігонів кожна. Така висока кількість звалищ і 

проблема стихійних звалищ можуть бути наслідком того, що близько 60% приватних 

домогосподарств не мають доступу до централізованого вивезення відходів. 

Отже, користуючись досвідом зарубіжних країн, проблеми забруднення території 

відходами можна вирішити роздільним збором сміття із подальшою його переробкою. На 

жаль в Україні саме цей спосіб є новинкою, більшість людей в селах та селищах 

позбуваються сміття шляхом перегнивання в великих ямах. Переваги роздільного збору 

сміття є наступними: 

- Вирішення проблем мешканців громади із вивезенням відходів. 

- Розвиток малого і середнього бізнесу (ліцензія на переробку сміття не потрібна). 

- Охорона навколишнього середовища. 

- Надходження до місцевого бюджету. 

- Додаткові ресурси для виробництва. 

Резервування перспективних для розвитку ОТГ територій не здійснюється. 

Основними причинами виникнення цієї проблеми є не визначена перспектива розвитку ОТГ, 

не визначені земельні ділянки, які можуть бути використані для забудови та для побудови 

громадських об‘єктів, а також відсутня відповідна регламентуюча документація. 

Шляхами для подолання цієї проблеми є створення схеми перспективного 

використання території ОТГ із відображенням земель, необхідних для: 

- Розміщення житлової, громадської, промислової та комунально-складської території, 

ландшафтно-рекреаційних зон. 

- Ведення сільського господарства. 

Першим заходом для вирішення проблеми є  Систематизація та узагальнення вихідної 

інформації. Наступним кроком є визначення площі земель, необхідної для задоволення 

потреб громади, визначених у стратегії її розвитку, програмі соціально-економічного 

розвитку та інших прийнятих програмах діяльності, містобудівній документації, далі - аналіз 

наявності необхідних земельних ділянок, визначення їх правового статусу. Після проведених 

дій потрібно нанести орієнтовні межі земельних ділянок на картографічну основу та 

визначити першочерговості у потребі відведення земельних ділянок. [5, с. 13]. 

Догляд меліоративних систем не здійснюється, вони не утримуються в належному 

стані. Причинами виникнення проблеми є: відсутність встановлених смуг обслуговування 

каналів; не відомо, які об‘єкти знаходяться у підпорядкуванні яких підприємств; сільські 
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ради не мають змоги обслуговувати об‘єкти меліорації; відсутній моніторинг стану об‘єктів 

меліорації. Одним з шляхів вирішення даної проблеми є створення схеми меліорації земель 

на території ОТГ, на якій мають бути відображені державні, міжгосподарські та 

внутрішньогосподарські меліоративні канали та інженерні споруди, а також межі 

експлуатаційних смуг. Щоб реалізувати цей захід потрібно: виявити безхазяйні 

внутрішньогосподарські меліоративні канали на території громади і взяти на баланс 

відповідної сільської/селищної/міської ради. Для цього звернутись із запитом до обласного 

управління водних ресурсів про надання інформації щодо системи меліорації на території 

громади, графічних матеріалів, на яких зазначено місце розташування об‘єктів, інформацію 

про об‘єкти меліорації, що перебувають на балансі органу виконавчої влади. А також, 

необхідно нанести на картографічну основу меліоративну систему з експлуатаційними 

смугами обслуговування та співставити отриману інформацію з даними Державного 

земельного кадастру. 

Важливими є пропозиції для залучення інвестора та ведення бізнесу відсутні в ОТГ. 

Причини виникнення проблеми: не визначені землі запасу та перспектива розвитку ОТГ. 

Відсутні відомості про проходження комунікацій та їх потужності, а також непрозорі 

відносини в сфері землевпорядкування. 

Щоб вирішити дану проблему потрібно створити схеми земельних ділянок для 

ведення підприємницької діяльності на основі стратегії розвитку ОТГ. Насамперед, потрібно 

виявити земельні ділянки, привабливі для ведення торгівлі, сільського господарства, 

промисловості, добування корисних копалин, розташування логістичних центрів, надання 

послуг тощо. Слід пам‘ятати, що для ведення сільського господарства обираються більш 

родючі землі, які можна знайти за матеріалами ґрунтових зйомок, які проводились майже на 

всій території України. А після проведення аналізу нанести межі інвестиційно привабливих 

земель на картографічну основу [6, с. 13]. 

Отже, для того, щоб реалізувати дані поради вирішення проблеми потрібно виконати 

наступні заходи: 

Таблиця 2. Заходи, які здійснюються для реалізації ухвалених рішень 

 

Висновки 

Як бачимо, проблем ОТГ існує досить багато і для вирішення хоча б половини з них 

потрібно ще більше зусиль і часу збоку не лише влади, але й самих людей, органів місцевого 

самоврядування та ОТГ. 

Відсутність якісного законодавства, недостатнє фінансування, криза управлінських 

кадрів та невідповідність державної політики з реаліями життя у селах та селищах — основні 

1. Розроблення детального плану дій 

2. Пошук виконавців 

3. Розподіл повноважень 

4. Встановлення термінів виконання 

5. Визначення результатів та критеріїв виконання 

6. Контроль виконання 

7. Моніторинг впливу реалізованих заходів на досягнення основних цілей ОТГ 
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проблеми, які ми повинні розглядати, якщо вирішили подбати про подальші процеси, 

пов‘язані з децентралізацією та створення ОТГ.  

Оскільки у 2020 році місцеві вибори мають відбутися за новим адміністративно-

територіальним розподілом, то слід завершити 2-й і 3-й етапи децентралізації, а  зробити це 

без прийняття низки законів не вдасться. Громади повинні об‘єднуватися у відповідності до 

перспективних планів. Слідом мусить відбуватися передача повноважень від органів 

виконавчої влади державних до адміністрацій громад. А також, щоб обласні державні 

адміністрації перетворилися на префектури. Наступний рівень децентралізації — 

субрегіональний, тобто створення районів. На ньому слід ухвалити ще декілька законів, щоб 

утворити райони та розмежувати його владні повноваження. І потім — перехід на 

регіональний обласний рівень, де відбуватиметься утворення префектур. Тож потрібно буде 

ухвалити закон про префекти. [7, с. 19]. 
Отже, проаналізувавши наведені проблеми, можна зробити висновок, що перед тим як 

розпочати процес об‘єднання в територіальні громади, потрібно забезпечити їх необхідною 

інформацією та ресурсами, які потрібні для уникнення цих та інших проблем. 
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Нормативна  грошова  оцінка  земель використовується для визначення розміру 

земельного податку,  державного мита при  міні, спадкуванні  та  даруванні  земельних 

ділянок  згідно із законом, орендної  плати  за  земельні  ділянки  державної  та  комунальної 

власності,   втрат  сільськогосподарського  та  лісогосподарського виробництва,  а також під 

час розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель. Оцінка земель проводиться на основі принципів: 

1. законності, додержання законів України, інших нормативно-правових актів у сфері 

оцінки земель; 

2. єдності методологічного та інформаційного простору у сфері оцінки земель; 
3. безперервності процесу оцінки земель; 
4. доступності використання даних з оцінки земель; 
5. рівності перед законом суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель. 
Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є 

затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани 

території, відомості Державного земельного кадастру, інвентаризації земель та державної 

статистичної звітності. Для проведенння нормативно грошової оцінки земель населених 

пунктів використовуються такі показники: нормативна грошова оцінка квадратного метра 

земельної ділянки (у гривнях), витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку 

на квадратний метр (у гривнях), норма прибутку (6%), норма капіталізації (3%), коефіцієнт, 

який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та 

громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо), коефіцієнт, який характеризує 

місцерозташування земельної ділянки. 

Витрати на освоєння та облаштування території включають відновну вартість - як 

первісну вартість, що змінюється після проведення переоцінки, інженерної підготовки 

головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, 

електропостачання (у тому числі зовнішнього освітлення) слабкострумових пристроїв, 

газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень 

загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту станом на 

початок року проведення оцінки.Коефіцієнт, який характеризує місцеположення земельної 

ділянки , обчислюється з урахуванням наступних показників:  

1. коефіцієнт, який характеризує регіональні фактори місцеположення земельної 

ділянки, зокрема: 

а) чисельність населення та адміністративний статус населеного пункту, його місце в 

системі розселення; 

б) розміщення в межах населених пунктів, розташованих у приміських зонах великих 

міст; 

в) розміщення в межах населених пунктів, що мають статус курортів. 

2. коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки 

в межах населених пунктів, зокрема: 

а) відстань до загальноміського центру населеного пункту, концентрованих місць 

праці, масового відпочинку населення; 
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б) розташування в ядрі центру великих і найбільших міст та інших населених пунктів, 

що мають особливо важливе історичне значення, в приморській смузі населених пунктів. 

3. коефіцієнт, який характеризує локальні фактори місцеположення земельної ділянки 

за територіально-планувальними, інженерногеологічними, історико-культурними, природно-

ландшафтними, санітарно-гігієнічними умовами та рівнем облаштування території. 

Отже, за результатами проведення нормативної грошової оцінки земель населеного 

пункту складається технічна документація, яка затверджується сільською, селищною, 

міською радою. Дані за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки оформляються як витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земель, що видається територіальним органом Держгеокадастру за місцезнаходженням 

земельної ділянки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження 

відповідної заяви. 

У разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого 

витягу видаються в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися у 

паперовому вигляді. 
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УДК:553.494.068.5+553.498.531.068.5(477.42.63)  

 

ВРАХУВАННЯ РОЗТАШУВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН В 

МЕЖАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ЗА ДОПОМОГОЮ  

GIS-МОДЕЛЮВАННЯ  

Яременко О. В.  

молодший науковий співробітник 

Василенко С.П. 

кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник 

Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ  

 

Актуальність проблеми, щодо розробки Торчинського залишкового родовища апатит-

ільменітових руд полягає в тому, що на основі досліджень   70-80-тих років цей досить 

перспективний об‘єкт був оцінений, як сумнівно рентабельним, з строком окупності в 12 

років.  Отже, в наш час для введення в експлуатацію цього родовища потрібно застосовувати 

нові, сучасні підходи, для оновлення розрахунків і уточнення попередніх досліджень за 

допомогою GIS моделювання.    

Торчинське родовище знаходиться в Житомирській обл.. в межах Радомишльського, 

Коростишівського і Черняхівського районі. В геологічному відношенні воно розташоване в 

південно-східній частині Володарськ-Волинського масиву основних порід. 

Одною з складових части, щодо дослідженнь Торчинського родовища, є методологія 

геолого-технологічного моделювання, що базується на принципах типізації 

літологічних(породноверствових) асоціацій[2], системного підходу, а також математичного і 

комп‘ютерного моделювання[1] із інтерпретацією побудов [3] за технологічними 

параметрами. Характеристика літологічних асоціацій та їх підрозділів складається з 

кількісного визначення породних компонентів у розрізах, за яким виділяється спільнота, 

виявлення характеру тіл різного ієрархічного статусу(верства, літосома, градація, асоціація), 

аналізу закономірностей зміни порід у певному розрізі та у сусідніх розрізах, опису структур 

і текстур підрозділів асоціації. Окреслювання форми тіла, виділеного як літологічна 

асоціація, проводиться шляхом аналізу будови конкретних розрізів і кількісного врахування 

розподілу в них відмін порід та їх поєднань. Асоціація кір вивітрювання представлена 

розрізами елювію. Кору вивітрювання слід розглядати як особливу геологічну формацію, яка 

має такі особливості: регіональне поширення на великих площах та майже горизонтальне 

залягання; вертикальна(або інколи і горизонтальна) петрографо-мінералогічна зональність 

профілю вивітрювання; специфічні фізичні властивості продуктів вивітрювання із 

зменшенням угору за розрізом об‘ємної ваги порід і відповідним збільшенням їх 

дисперсності, пористості і гіпергенних змін, при майже повсюдному збереженні  текстурних 

і структурних особливостей материнських порід;  глинястий склад основної мас и продуктів 

вивітрювання; концентрація великих покладів корисних копалин. Залежно від комплексу 

умов(структурно-тектонічні, петрографічні, гідрогеологічні, палеогеографічні) розвиваються 

різні типи профілю кір, в яких не завжди присутні всі зони[2].       

Особливості створення бази даних для залишкового родовища базуються на виділенні 

в обсязі кір вивітрювання породних компонентів та аналізу характеру залягання геологічних 

тіл. Фіксуються якісні та кількісні показники  тіл, такі як: вміст корисних компонентів; 

висотні відмітки денної поверхні; висотні відмітки підошви та покрівлі пласта, та інші.  

Для визначення просторового розподілу запасів застосовано показник вертикального 

запасу та введено інтегральний показник для оцінки блоків запасів щодо черговості їх 

відпрацювання.  

Послідовність робіт полягає в наступних кроках: розробка ієрархічної структури 

об‘єкта; літологічне наповнення виділених породних компонентів (каолін первинний, 
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жорства і вивітріле габро); створення бази даних для побудови комп‘ютерної моделі, що 

включає в себе масив даних по 1922 свердловинах; первинна обробка наявної інформації по 

Торчинському родовищу за допомогою програмного комплексу «ArcMap»[4]. 

По  кожній свердловині внесені дані по абсолютній відмітці устя, потужності 

розкриву, а також потужності пласта та вмісту ільменіту і апатиту по продуктивному 

горизонту з розбивкою на шари каоліну, жорстви і вивітрілого габро. Свердловини 

прив'язані до дійсних координат. На рис.2 показано 3-D карту з свердловинами минулих 

років, та свердловинами пройденими для завірки інформації та відбору технологічних проб; 

на основі бази даних побудовані моделі, які дозволили виявити основні закономірності 

розподілу компонентів продуктивного шару (рис.3); верифікація моделі[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 3-D карта Торчинського родовища з нанесиними на неї свердловинами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. ЗD зображення основного рудного пласта Торчинського родовища та вміст 

у ньому корисного компоненту 
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При погляді на створене ЗD зображення основного рудного пласта відразу ж помітне 

підвищення в західному напрямку - і рельєфу денної поверхні, і поверхні покрівлі кори 

вивітрювання, що було досить складно зробити з двохмірними розрізами створеними в 80-х 

роках. Таким чином, можна зробити висновок, щовисокі концентрації ільменіту приурочені 

до краю підняття і до його схилів. Розташоване в західній частині підняття, визначає, таким 

чином, просторову зональність родовища. 

Так, як у свій час Торчинське родовище  планувалося розробляти одним, величезним, 

кар‗єром площею близько 10 км
2
, що негативно впливає на гідрогеологію та екологію 

місцевості. Після створення і аналізу великої кількості моделей різного призначення, було 

зроблено висновки, що розробка родовища кар‘єрним способом повинна здійснюватися 

невеликими ділянками, що забезпечить високу продуктивність робіт, мінімальний вплив на 

оточуюче природне середовище та розвиток мінерально-сировинної бази для титанової 

галузі України. 
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Секція 3. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР 

 

 

УДК 504.53:338.43(477.42) 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ГРУНТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ У ПЕРІОД СТВОРЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ  

Паламарчук Р.П., 

 директор Житомирської філії ДУ Держгрунтохорона» 

Ковальова С.П.,  

к. с-г. н, завідувач лабораторії  екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції 

Ільніцька О.В., 

завідувач лабораторії експериментальних  досліджень, геоінформаційних систем та 

обробки інформації 

Житомирська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» 

м. Житомир 

 
Проаналізовано сучасний стан ґрунтів Житомирської області та висвітлено основні 

показники поживності і кислотності ґрунту. Результати досліджень показали, що уміст гумусу у 

ґрунтах області знаходиться на низькому рівні; триває процес зниження у ґрунті вмісту елементів 

живлення, особливо рухомого фосфору та обмінного калію;продовжується тенденція підкислення 

ґрунтів угідь області. Вивчено стан фінансування та реалізації заходів щодо охорони родючості 

ґрунтів та висвітлено основні проблеми цієї сфери. 
 

Постановка проблеми. Україна – аграрна держава, що має на своїй території 

третину світових чорноземів та підтримує давні традиції землеробства. Стан ґрунтового 

покриву сільськогосподарських ландшафтів є головним джерелом, що забезпечує сталий 

розвиток держави, дозволяє тримати лідерство на світових аграрних ринках по виробництву 

зерна, цукру, меду і соняшникової олії. Тому приорітетним є охорона та відтворення 

родючості ґрунтів, захист їх від деградації, що є неодмінною умовою сталого і 

високопродуктивного розвитку сільськогосподарського виробництва, покращення добробуту 

населення держави та збереження природного середовища. 

Охорона ґрунтів є одним з основних завдань аграрної політики держави. Стоїть 

завдання створення системи правових, організаційних, технологічних та інших заходів, 

спрямованих на збереження і відтворення родючості та цілісності ґрунтів, їх захист від 

деградації, ведення сільськогосподарського виробництва з дотриманням ґрунтозахисних 

технологій та забезпеченням екологічної безпеки довкілля. 

У Законі України «Про охорону земель» зазначено, що родючість ґрунту – це його 

здатність забезпечувати потреби рослин в елементах живлення, воді, доступі повітря і тепла 

у достатній кількості для їх повноцінного розвитку, які в сукупності є основним показником 

якості ґрунту. 

Прийняті Земельний Кодекс України та за останнє десятиліття Закони України «Про 

охорону земель» та «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Указ 

Президента України «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель 

сільськогосподарського призначення» сприяли до більш відповідального відношення 

сільгоспвиробників до використання земельних угідь.  

Проте, проблема використання ґрунтових ресурсів Житомирської області є 

надзвичайно актуальною і дедалі набуває особливої гостроти. Екстенсивне ведення 

господарювання зумовлює нестійкий стан галузі землеробства, а повне ігнорування закону 
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повернення у ґрунт поживних речовин спричиняє інтенсивне руйнування і деградацію 

ґрунтів, падіння їх родючості [2, 3].  

Відсутність механізмів реалізації вищевказаних Законів України дають можливість 

землевласникам та орендарям не замовляти агрохімічні паспорти в яких міститься 

інформація про якісний стан земельних ділянок. Внаслідок цього екологічні проблеми в 

агроландшафтах ускладнюються відносинами власності. 

За сучасного ведення землеробства основними проблемами родючості ґрунтів в 

області є [1, 5, 4]: 

- висока розораність сільськогосподарських угідь області – 73,7 %, що спричиняє 

надзвичайно високі щорічні витрати родючої частини ґрунту; 

- збільшення площ кислих ґрунтів, оскільки обсяги проведення хімічної меліорації 

зведено до мінімуму; 

- збільшення площ під енергонасиченими культурами – соняшником, ріпаком, 

кукурудзою, що погіршило фітосанітарний стан ґрунтів, сприяло проявам ерозійних та 

посушливих явищ, призвело до агрохімічної деградації ґрунтів; 

- винос поживних речовин урожаєм не компенсується внесенням добрив, внаслідок 

чого із року у рік фіксується від‘ємне сальдо балансу азоту, фосфору та калію. Формування 

урожаю сільськогосподарських культур відбувається у значній мірі за рахунок 

вищезазначених поживних елементів ґрунту, що веде до його збіднення та деградації; 

- не вживання заходів з охорони та відтворення родючості ґрунтів; 

- недостатнє внесення органічних речовин, у зв‘язку з цим спостерігається від‘ємний 

баланс поживних речовин та гумусу; 

Також на території Житомирської області додаються фактори: 

- низька оренда земельних паїв, внаслідок чого відбувається заліснення 

сільськогосподарських угідь; 

- відсутність галузі тваринництва у великих агроформуваннях, внаслідок чого 

внесення органічних добрив знаходиться на дуже низькому рівні; 

- фактична відсутність сівозмін та безконтрольний посів сільськогосподарських 

культур; 

- погіршення водного режиму меліорованих, еродованих та малопродуктивних 

земель; 

- забрудненість земель радіонуклідами, солями важких металів та залишковими 

кількостями пестицидів. 

Ці негативні процеси призводять до скорочення площ сільськогосподарських угідь, 

погіршення стану природних сіножатей та пасовищ, суттєвого зниження продуктивності 

орних земель та екологічної стійкості природних екосистем. 

Механізм управління у сфері використання та охорони земель, збереження та 

відтворення родючості ґрунтів передбачає жорсткий контроль питання раціонального, 

ощадного і екологічно безпечного використання ґрунтів, дотримання системи правових, 

організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне 

використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель 

сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від 

шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, 

підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму 

використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення.  

Основна частина. Земельний фонд Житомирської області становить 2982,7 тис. га, з 

яких 1510,1 тис. га – сільськогосподарські угіддя. У розрізі адміністративних районів 

величина площ сільськогосподарських угідь варіює від 28,0 тис. га до 110,3 тис. га. 

Найбільша площа вищезазначених угідь знаходиться на території Новоград-Волинського 
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району – 110,3 тис. га, найменша – у Народицькому районі – 28,0 тис. га. Площа орних 

земель у структурі сільськогосподарських угідь області становить 1112,7 тис. га або 73,7 %, 

що свідчить про дуже високу ступінь розораності сільськогосподарських угідь. Найвища 

ступінь розораності сільськогосподарських угідь зафіксована у Попільнянському районі –

91,3 %, найнижча – у Хорошівському районі – 42,3 %. 

Багаторічні насадження займають 23,4 тис. га або 1,6 % сільськогосподарських угідь 

області. Під луками та пасовищами знаходиться 184,9 тис. га або 12,2 % угідь. У розрізі 

районів у структурі сільськогосподарських угідь найвищий відсоток луків та пасовищ 

припадає на Лугинський район – 17,1 %. На долю сіножатей приходиться 126,9 тис. га або 

8,4 % сільськогосподарських угідь. Найбільша площа сіножатей у структурі 

сільськогосподарських угідь припадає на Олевський район – 15,2 тис. га або 32,1 % угідь. 

Під перелогами знаходиться 62,2 тис. га або 4,1 % сільськогосподарських угідь. Найбільша 

площа перелогів зафіксована у Малинському районі, де вони займають 17,5 або 33,0 % 

сільськогосподарських угідь.  

Методика. Агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь у 2011–2015 рр. 

здійснено у 23 запланованих районах області на площі 845,8 тис. га. У тому числі обстежено 

774,2 тис. га ріллі, 2,3 тис. га багаторічних насаджень, 25,3 тис. га сіножатей та 44,0 тис. га 

пасовищ.  

За період 2011–2015 рр. фахівцями Житомирської філії ДУ «Держгрунтохорона» 

здійснено агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь у 819 господарствах області, 

у тому числі і у 116 селянсько-фермерських господарствах. За цей період розроблено та 

видано 19021 агрохімічний паспорт.  

У різних зонах області агрохімічний паспорт характеризує різну площу 

сільськогосподарських угідь. У цілому по області один паспорт характеризує 44,5 га 

сільськогосподарських угідь. У лісостеповій частині області він характеризує 67,3 гектари, у 

поліській – 36,7 га. Ще більша різниця за цим показником між окремими районами області. 

Так, якщо у Попільнянському районі один паспорт характеризує 82,9 га 

сільськогосподарських угідь, то у Олевському районі – 17,0 га. Різниця у кількості паспортів 

пояснюється різною контурністю сільськогосподарських угідь зон та районів області. Усього 

за 2011–2015 роки у рамках агрохімічної паспортизації було проведено 466,644 тис. аналізів 

ґрунту.  

Результатами досліджень встановлено, що забезпеченість гумусом ґрунтів 

сільськогосподарських угідь області знаходиться на низькому рівні (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Розподіл обстежених угідь за вмістом гумусу 

Площі ґрунтів угідь з дуже низьким вмістом гумусу займають 41,0 тис. га або 4,8 % 

обстежених земель, а на долю ґрунтів угідь з низькою забезпеченістю гумусом приходиться 

більше половини обстежених земель – 429,4 тис. га (50,8 %). Ґрунти з середнім вмістом 

гумусу займають 173,5 тис. га, що становить 20,5 % обстежених земель. Площі ґрунтів з 
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підвищеною забезпеченістю гумусом займають 201,9 тис. га або 23,9 %. Середньозважена 
величина вмісту гумусу у ґрунтах угідь області становить 2,01 %, що відповідає верхній межі 

низького та нижній межі середнього класів забезпеченості гумусом. 

По зонах області забезпеченість ґрунтів угідь гумусом неоднакова, поліська частини 

області забезпечена ним значно гірше ніж райони лісостепової частини.  

В районах поліської частини області ґрунти з дуже низьким та низьким вмістом 

гумусу займають відповідно від 0,6 до 19,5 % та від 64,9 до 90,8 % обстежених земель. 

Найбільше ґрунтів з дуже низькою та низькою забезпеченістю гумусом виявлено в 

Радомишльському,  Олевському, Овруцькому та Народицькому районах, де вони становлять 

відповідно 90,7; 91,4; 91,6; та 96,4 % обстежених земель. 

В районах зони Лісостепу вміст гумусу значно вищий, ґрунти угідь з дуже низьким та 

низьким його вмістом займають від 5,4 до 38,6 % обстежених земель.  

На лісостепову частину області, незважаючи на те, що вона займає 38,4 % обстежених 

угідь області, приходиться 235,7 тис га або 62,8 % ґрунтів з середнім та підвищеним вмістом 

гумусу. Це пояснюється тим, що вміст гумусу в ґрунтах області підпорядкований певній 

зональності і зумовлений особливостями ґенезису ґрунтів.  
Що стосується забезпеченості ґрунтів сільськогосподарських угідь Житомирської 

області лужногідролізованим азотом, то цей показник  знаходиться на низькому рівні (рис. 

2). 

Так, площі ґрунтів  угідь з дуже низьким вмістом лужногідролізованого азоту 

займають 568,5 тис. га або 67,2 % обстежених земель. На долю ґрунтів з низьким вмістом 

цього елементу приходиться 255,3 тис. га, що становить 30,2 %. 

 
Рис. 2. Характеристика обстежених угідь за вмістом азоту 

 

Ґрунти з середньою та підвищеною забезпеченістю лужногідролізованим азотом 

займають незначну площу угідь – 19,7 тис. га (2,3 %) та 2,3 тис. га (0,3%) відповідно. 

Середньозважена величина вмісту у ґрунтах угідь лужногідролізованого азоту відповідає 

його дуже низькому вмісту і становить 83 мг/кг ґрунту. Найнижча забезпеченість ґрунтів 

лужногідролізованим азотом виявлена у районах поліської зони, де її середньозважена 

величина, за винятком Житомирського району, варіює від 52 до 85 мг/кг ґрунту. Найнижчий 

вміст лужногідролізованого азоту зафіксовано у ґрунтах  Хорошівського та Коростенського 

районів, де його середньозважена величина становить відповідно 52 та 53 мг/кг ґрунту.  

У районах лісостепової частині області середньозважена величина вмісту цього 

елементу варіює від 96 до 119 мг/кг ґрунту. Найвищий вміст лужногідролізованого азоту 

виявлено у ґрунтах Ружинського району – 119 мг/кг ґрунту.  
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Рис. 3. Характеристика обстежених угідь за вмістом рухомого фосфору 

Забезпеченість ґрунтів сільськогосподарських угідь області рухомим фосфором 

знаходиться на задовільному рівні ( рис. 3).  
 Ґрунти з дуже низьким та низьким вмістом рухомих форм фосфатів займають 

відповідно 55,3 та 106,2 тис. га або 6,3 та 12,6 % обстежених земель. Площі ґрунтів з 
середнім вмістом цього елементу становлять 205,8 тис. га (24,3 %). Частка ґрунтів угідь з 
підвищеною та високою забезпеченістю рухомим фосфором становить відповідно                 
170,7 тис. га (20,2 %) та 274,7 тис. га (32,5 %), що у сумі становить більше половини 
обстежених земель. Ґрунти угідь  з дуже високим вмістом цього елементу займають 35,1 тис. 
га (4,1 %).  

По зонах області забезпеченість ґрунтів угідь рухомими формами фосфатів 
неоднакова. Найбільше ґрунтів з дуже низькою та низькою забезпеченістю рухомими 
формами фосфатів виявлено у Олевському та Коростенському районах, де вони у сумі 
займають відповідно 50,4 та 51,5 %. Сумарно ґрунти угідь з високим та дуже високим 
вмістом рухомого фосфору у районах поліській частині області займають від 3,5 до 36,8 % 
обстежених земель.  

У лісостеповій частині області ситуація значно краща. Ґрунти з дуже низькою та 
низькою забезпеченістю рухомими формами фосфатів у районах даної зони сумарно 
займають лише до 6,5 % обстежених земель. Площі  ґрунтів угідь у районах лісостепової 
частини області з високою та дуже високою забезпеченістю цим елементом сумарно 
становлять 55,3–80,0 % обстежених земель. Найбільше ґрунтів з вищезазначеною 
забезпеченістю виявлено у Ружинському районі – 51,5 тис. га або 80,0 % обстежених земель.  

Середньозважена величина вмісту рухомих форм фосфатів у ґрунтах 
сільськогосподарських угідь області становить 124 мг/кг ґрунту, що відповідає його 
підвищеному вмісту.  

Рівень забезпеченості ґрунтів сільськогосподарських угідь області обмінним калієм на 
клас нижчий, ніж рухомим фосфором і знаходиться на недостатньому рівні (рис.4) .  

 
Рис. 4. Характеристика обстежених угідь за вмістом обмінного калію 
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Ґрунти угідь з високим та дуже високим вмістом обмінного калію елементу займають 

незначну площу – 3,0 та 0,4 % обстежених земель. Забезпеченість ґрунтів угідь обмінним 

калієм у розрізі районів неоднакова. Ґрунти угідь районів поліської частини області цим 

елементом забезпечені значно гірше, ніж лісостепової частини. Найбільше ґрунтів угідь з 

дуже низькою забезпеченістю цим елементом виявлено у Малинському, Лугинському та 

Олевському районах.  

У районах лісостепової частини області ґрунтів угідь з дуже низькою та низькою 

забезпеченістю цим елементом виявлено значно менше. Найвища забезпеченість ґрунтів 

угідь обмінним калієм зафіксована у Любарському та Чуднівському районах. 

Середньозважена величина вмісту у ґрунтах сільськогосподарських угідь обмінного 

калію відповідає його середньому вмісту та становить 85 мг/кг.  

Що стосується кислотності ґрунтів Житомирської області, то обстеженні площі кислих 

ґрунтів сільськогосподарських угідь займають 385,0 тис. га, що складає 45,5 % від 

обстежених земель (рис. 5).  

 

Рис. 5. Реакція ґрунтового розчину 

У структурі кислих ґрунтів угідь найбільшу кількість становлять слабокислі ґрунти – 

206,3 тис. га або 24,4 %, середньокислі ґрунти займають 141,7 тис. га або 16,8 %, сильнокислі 

– 37,0 тис. га або 4,4 % кислих ґрунтів. Площі ґрунтів угідь близьких до нейтральних 

становлять 199,7 тис. га (23,6 %), а нейтральних – 261,1 тис. га (30,8 %). Найбільше кислих 

ґрунтів угідь виявлено у районах поліської частини області, де вони займають від 29,0 % до 

80,1 % обстежених земель. Найбільше кислих ґрунтів угідь виявлено у Радомишльському, 

Олевському, Пулинському та в Овруцькому районах, де площі кислих ґрунтів угідь  

становлять відповідно 64,5 %, 65,3 %, 74,6 % та 81,1 %. У районах лісостепової частини 

області кислі ґрунти угідь займають від 18,3 % до 34,8 %. Найбільше кислих ґрунтів у 

лісостеповій частині області  знаходиться у Попільнянському та Любарському районах, де 

вони займають відповідно 32,8 % та 34,8 %.  

Аналіз середньозважених показників кислотності ґрунтів області становить 5,7 

одиниць рН, що відповідає середній величині показника ґрунтів (близькі до нейтральних).  

Висновки. Таким чином, проведені дослідження ґрунтів Житомирської області показали, 

що уміст гумусу у ґрунтах області знаходиться на низькому рівні, триває дегуміфікація ґрунтів. 

Для припинення зниження вмісту гумусу та його розширеного відтворення товаровиробникам 

необхідно вжити заходи для збільшення надходження у ґрунт органічної речовини. 

Триває процес зниження у ґрунті вмісту елементів живлення, особливо рухомого фосфору 

та обмінного калію, що підтверджується щорічним їх від'ємним балансом. Рекомендуємо 
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товаровиробникам вносити добрива під урожай сільськогосподарських культур, які б 

забезпечували їх бездефіцитний баланс. 

Продовжується тенденція підкислення ґрунтів угідь області. Кислі ґрунти займають 

45,5 відсотків обстежених угідь. Дана тенденція негативно відбивається на 

сільськогосподарському виробництві. Необхідно відновити вапнування кислих ґрунтів 

області у раніше досягнутих обсягах (щорічно 160–170 тис. га) та рекомендувати 

товаровиробникам скорегувати структуру посівних площ із збільшенням традиційних для 

Полісся ацидофільних культур.  
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Виконано статистичний аналіз земельного фонду за типом використання, проаналізовано 

кількість господарств, які мають  у користуванні більше  та менше 10 тис. га. Розглянуто карту 

родючості ґрунтів України, обґрунтовано необхідність регулювання на державному рівні 

збереження родючості ґрунтів в умовах ринку землі. Проаналізовано зміну посівних площ основних 

сільськогосподарських культур за останні 28 років та внесення мінеральних і органічних добрив. 

Рекомендовано проведення постійного контролю за основними показниками родючості земель на 

рівні державних установ, сертифікованих лабораторій та ведення альтернативного землеробства в 

умовах ринку землі для саморегулювання та самовідновлення агроекосистеми . 

 

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною 

держави. За даними Державного земельного кадастру  площа земель сільськогосподарського 

призначення в Україні становить орієнтовно 42 млн га (2/3 території). Господарства, які 

мають  у користуванні менше 10 тис. га – це 99,57 %, по площах сільськогосподарських 

земель в обробітку це більше 15 млн. га. Понад 10 тис. га у користуванні мають лише 0,43 % 

господарств і це складає 3,8 млн. га. Це статистичні дані, а насправді більшість земель уже 

давно в обігу великих агрохолдингів, які заключили договори оренди до 49 років і не зовсім 

дотримуються законів України про охорону родючості ґрунтів  [1]. 

Родючість ґрунтів, яка на більшій частині території України характеризується як 

середня, а на території Житомирської області – низька,  знову залишається поза увагою як 

влади всіх рівнів, так і самих виробників. В Україні це питання з пріоритетних стало 

другорядним.  

На жаль основна мета більшості орендарів – витиснути із земельної ділянки 

максимальну користь, нехтуючи будь чим. Вноситься понаднормова кількість мінеральних 

добрив, сільськогосподарські культури вирощуються беззмінно, не дотримуючись сівозміни. 

Правильно розраховують норми добрив для ділянок лише 5 % аграріїв, а вапнування майже 

взагалі ніхто не проводить. Вирощуються культури, які дуже виснажують ґрунт, 

обробляються дуже глибоко чи, навпаки, практично не обробляються, підсилюються процеси 

ерозії, масово знищуються лісосмуги, землі розорюються (розораність земель становить 

більше 90 %). У результаті ґрунти виснажуються, і земельна ділянка повертається власнику у 

значно гіршому стані [2]. 

У державі на сьогодні не сформована чітка політика охорони і збереження ґрунтів  та 

контролю за їхнім станом. У такому разі ринок земель може істотно погіршити далеку від 

ідеальної ситуацію, і навіть  більше: зробити незворотними окремі процеси деградації, чим 

буде лімітовано і, ймовірно, унеможливлено природну функціональність ґрунтів [4]. 

Перш, ніж ринок землі запрацює, життєво необхідно:  

1. Знати реальний стан ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. На 

сьогодні є фрагментарні дані про якість ґрунтів, їхні параметри, а це не тільки вміст гумусу 

чи елементів живлення. Це принаймні хоча б 25−30 показників, за якими потрібно постійно 

спостерігати.  
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До 1 серпня 2020 року заплановано внести у Земельний кадастр усі землі 

сільськогосподарського призначення. А що є у кадастрі? Певна юридична інформація, 

просторова приуроченість, оглядові карти. А щодо стану ґрунтів − лише карта ґрунтів, яка 

базується на єдиних в Україні масштабних обстеженнях, здійснених у 1950−1960-х роках та 

дообстеженнях в окремі часові періоди. Але зображені на карті ґрунти не завжди 

відповідають наявним на місцевості. Відомостей про якісний стан ґрунтів чи окремі їхні 

параметри у доступній формі для громадянина України не існує. При тому, що на 

агровиробничому групуванні ґрунтів, яке проводилося на основі карти ґрунтів, базується 

нормативна грошова оцінка.  

2. Ухвалення законів, які сформують цілісне законодавче поле у контексті збереження 

функцій ґрунтів і забезпечать їх стійке використання. 

Чинне на сьогодні джерело інформації про якість ґрунтів та їх часові зміни − це 

агрохімічна паспортизація (проводиться раз на п‘ять років), яка і становить державний 

контроль за станом ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. Забезпечує 

агрохімічну паспортизацію Інститут охорони ґрунтів з філіями в обласних центрах згідно 

чинних законів України «Про охорону земель» (від 2003 р.) та окремі підзаконні акти (наказ 

Мінагрополітики «Про затвердження порядку ведення агрохімічного паспорта поля, 

земельної ділянки» (2011 р.); постанова Кабміну № 413 від 7 червня 2017 р.).  Проте 

обов‘язковість паспортизації насправді реально не забезпечена.  

Паспорт якості ґрунтів – це офіційний документ про стан родючості ґрунтів земельної 

ділянки, який повинен мати кожен власник, користувач, у тому числі орендар земельної 

ділянки, і який повинен містити відомості про якісні характеристики ґрунту, ступінь 

розвитку деградаційних процесів, рівень придатності ґрунтів для сільськогосподарського 

використання, інтегральний показник родючості (бал бонітету ґрунту), інструкції та 

першочергові вимоги щодо збереження родючості ґрунтів у процесі сільськогосподарської 

експлуатації [1]. Згідно положень закону України «Про охорону земель» за відсутності 

агрохімічного паспорта не дозволяється використовувати земельну ділянку.  

Кожна земельна ділянка повинна мати агрохімічний паспорт із зазначенням основних 

показників родючості ґрунтів. Він має бути підставою, як для надання додаткових бонусів за 

раціональне використання сільськогосподарських угідь, так і для стягнення санкцій за 

погіршення якості ґрунтів у результаті виснажливого землеробства, що на сьогодні, законом 

передбачено, але фактично не застосовується [3].  

На сьогодні більшість великих компаній мають свої лабораторії і контролюють лише 

деякі показники родючості ґрунтів. Всіх землевласників потрібно зобов‘язати дотримуватися 

вимог статті 54  Закону України «Про охорону земаель», статті 9 Закону України «Про 

державний контроль за використанням та охороною земель» та контролювати стан ґрунтів на 

рівні державних установ та сертифікованих лабораторій, адже вони працюють згідно чинних 

законодавчо-нормативних документів в Україні по відбору грунтових зразків та проведенню 

досліджень. Це дасть їм можливість правильно розраховувати норми внесення добрив та 

вапнувальних матеріалів, що у свою чергу забезпечить підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур. 

Для збереження і відновлення родючості ґрунтів також необхідно законодавчо 

зобов‘язати землевласника розробити проект землеустрою придбаної земельної ділянки 

протягом короткого строку, які мають передбачати: освоєння та дотримання сівозмін; 

проведення робіт із захисту землі від ерозії, а також з відтворення родючості ґрунтів.  

Також потрібно:  

–  проводити ґрунтово-агрохімічне обстеження ґрунтів для  постійного оновлення 

ґрунтово-картографічних матеріалів, а у випадку змін показників родючості  ґрунтів 

передбачити фінансування заходів на їх відтворення за рахунок суб‘єктів земельно-правових 

відносин;  
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– для боротьби з деградацією та ерозією ґрунтів та покращення вологозбереження 

необхідно законодавчо зобов‘язати землевласників та землекористувачів проводити 

насадження полезахисних лісосмуг;  

– обов‘язково мати Проект землеохоронного впорядкування угідь та економіко-

екологічне обґрунтування сівозмін у випадку зміни (продажу чи передачі) права власності на 

землю; 

– передбачити відшкодування збитків власникам і землекористувачам за погіршення 

родючості ґрунтів на земельних ділянках сільськогосподарського призначення.  

За останні 30 років майже втричі  збільшились площі під технічними культурами, які 

вирощуються монокультурою та виснажують ґрунти. У більш як чотири рази − посіви 

кукурудзи та соняшнику, у 12 разів − ріпаку. З 2000 року значно збільшується частка 

удобрених мінеральними добривами площ від загальної площі посіву та норма внесення 

поживної речовини на гектар. У той час значно скорочується внесення органічних добрив, 

що призводить до погіршення стану грунтів. 

Для саморегулювання та самовідновлення агроекосистеми потрібно акцентувати 

увагу на альтернативному землеробстві.  Резервом збагачення ґрунту органічною речовиною, 

вуглецем та елементами живлення є заробка сидеральних добрив та пожнивних решток 

(особливо соломи). За вмістом органічної речовини 1 т соломи еквівалентна 3–4 т умовного 

гною. Подрібнена солома має бути не довше 10 см (щоб прискорити її мінералізацію). Для 

запобігання дефіциту азоту у ґрунті ефективна обробка соломи та інших рослинних залишків 

деструкторами стерні біологічного походження.  

Введення до сівозміни проміжних і високоедифікаторних рослин (жито та пшениця 

озимі, трави багаторічні та однорічні, гречка, капуста, гарбуз, кабачок тощо), які 

пригнічують бур‘яни. 

Інтенсивні системи землеробства у своїй основі повинні забезпечувати приріст 

урожайності культурних рослин, відновлення, збереження і підвищення родючості ґрунту за 

рахунок факторів інтенсифікації землеробства – застосування добрив, меліорації, зрощення, 

механізації, автоматизації, ґрунтозахисних, ресурсозберігаючих та екологічно чистих 

технологій, вдосконалення знарядь і машин. Потрібно переходити на сучасні методи 

обробітку ґрунту: мульчувальний – на глибину 5–7 см з рослинними залишками, змішаними 

із ґрунтом, що забезпечує накопичення вологи та поживних речовин, відсутність ґрунтової 

кірки, посилення активності ґрунтової біоти; локальний − обробіток ґрунту смугами певної 

глибини і ширини, що забезпечує енергозбереження та збереження родючості ґрунту; 

нульовий (основний) − біологічне розпушування та оструктурення ґрунту; комбінований − 

поєднання технологічних операцій за один прохід агрегату. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СИДЕРАТІВ У ПІДВИЩЕННІ РОДЮЧОСТІ 
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В умовах дерново-підзолистих ґрунтів аграрії все частіше застосовують в якості добрив 

сидеральну масу рослин, яка дозволяє збагачувати ґрунт макро і мікроелементами, зменшує 

забур’яненість і підвищує врожайність культур. Зелені добрива знижують кислотність ґрунту, 

добре структурують і розпушують ґрунт, надаючи йому пористість і захищаючи від розмивання, 

захищають поверхневий шар від прямого впливу сонячних променів і він довго зберігає вологу. 

Відмерлі залишки рослин є джерелом харчування для черв'яків, бактерій і інших корисних 

мікроорганізмів, які накопичують в ґрунті азот, фосфор, сірку та інші важливі мікроелементи. 

Нами виявлено, що заробка в ґрунт рослинної маси гірчиці білої у фазі бутонізації за допомогою 

дворазового дискування дає змогу після мінералізації збільшувати вміст азоту до 77 мг/кг ґрунту. 

Вегетативна маса гречки  за різних фаз вегетації рослин та способів заробки мала найвищі 

показники вмісту  рухомого фосфору у ґрунті, які становили 45–48 мг/кг. При порівнянні двох 

сидератів було встановлено, що гірчицю білу краще заробляти в ґрунт не глибоко з ретельним 

подрібненням у варіанті з дворазовим дискуванням у фазі бутонізації, де прибавка урожаю зерна 

пшениці озимої сягала 0,7–0,9 т/га. Для гречки кращим способом заробки був глибокий обробіток, а 

саме глибоке дискування у фазі цвітіння, завдяки чому прибавка врожаю пшениці сягала 0,7–0,8 т/га. 

 

Постановка проблеми. За умов інтенсивного типу ведення сільського господарства, 

де вносяться великі норми різних мінеральних добрив,  недотримуються правильні сівозміни 

і використовуються хімічні засоби захисту, важливим є не лише  підвищення родючості 

ґрунту, а хоча б збереження її на тому рівні, в якому вона сьогодні знаходиться. В умовах 

різкої зміни клімату – це дуже тривожне питання. Тому необхідно розробити низку заходів 

та знайти дієву технологію збереження родючості ґрунту й підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур. 

 Одним із шляхів вирішення цього питання є використання сидератів. Сидерати це 

рослини, які вирощують перед посівом основної культури з подальшою заробкою в ґрунт з 

метою збагачення його поживними елементами. З кожною тонною абсолютно сухої біомаси 

сидерату додатково надходить у ґрунт 15–30 кг азоту, 6–7 кг фосфору та 46–96 кг калію. 

 Завдяки сильно розвинутій кореневій системі сидерати підвищують родючість не 

тільки верхнього орного шару, а й більш глибоких підорних горизонтів ґрунту: покращується 

азотний режим, збільшується вміст доступних для рослин фосфору і калію, відбуваються 

позитивні зміни фізико-хімічного стану ґрунту. Деякі дослідження українських вчених 

свідчать, що зелене добриво має ефективнішу дію, ніж  органічне у вигляді гною [1, 5]. 

  Мета наших досліджень полягала у встановленні ефективності різних сидератів та їх 

оптимальної технології заробки з визначенням післядії на ґрунт та урожайність пшениці 

озимої сорту Колоніа від Лімагрейн. 

Методика досліджень.  Дослідження проводили впродовж 2018–2019 рр. на базі 

господарства ТОВ «КСАНТ – 2» Житомирської області Малинського району, с. Устинівка. 

Ґрунти дослідних ділянок дерново-підзолисті супіщані з вмістом гумусу 1,7%.  
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В основі дослідження використовувались дві сидеральні культури з різною нормою 

висіву, дві фази вегетації рослин та три способи заробки зеленої маси в ґрунт. У вигляді 

сидератів використовувались гірчиця біла та гречка (табл.1). 

Гірчиця, як сидерат, маючи розгалужену кореневу систему розпушує весь родючий 

шар ґрунту. Після відмирання її коріння стає поживою для дощових черв'яків, у результаті 

чого підвищується рихлість ґрунту, збільшується його аерація. Рослинні залишки, зароблені 

в ґрунт, стають живильним середовищем для розвитку корисної ґрунтової мікрофлори. 

Мікроорганізми переробляють органіку в доступний рослинам азот.  Завдяки гірким ефірним 

оліям вона здатна відлякувати шкідників. Посів гречки на сидерат зменшує забур‘яненість і 

поліпшує фітосанітарний стан ґрунту,  запобігає ураженню культурних рослин збудниками 

хвороб, збагачує запаси органічних речовин в ґрунті та переробляє важкорозчинні сполуки 

фосфору з нижніх шарів ґрунту в легко доступні форми для рослин [1, 6].  

Правильна заробка та швидкість розкладання заробленої сидеральної маси в ґрунті 

значною мірою залежить від способу технологічного процесу [2]. Тому для даного досліду 

використовували наступні технологічні заходи:  

1). глибоке дискування: проводили важкою дисковою бороною БДТ-7,2 на глибину 

20–22 см;  

2). дворазове дискування з певним розривом в часі: проводили легкою дисковою 

бороною УДА-4,5 на глибину 12–15 см;              

3). дискування з подальшою оранкою: дискування проводили дисковою бороною 

УДА-4,5 на глибину 5 см для утворення мульчі та через 5–7 днів після підсихання рослинних 

решток запроваджували оранку на глибину 17–20 см агрегатом ПЛН-5,35. 

 

Таблиця 1. Схема досліду 

 

Вид 

сидерату  
Норма висіву, кг/га 

Фаза рослин під час 

заробки 
Спосіб заробки сидерату 

Гірчиця біла 

10 

бутонізація глибоке дискування 

на 20–22 см цвітіння 

10 

бутонізація дворазове  дискування 

на 12–15 см цвітіння 

10 

бутонізація дискування + оранка 

на 17–20 см цвітіння 

Гречка 

70 

бутонізація глибоке дискування 

на 20–22 см цвітіння 

70 

бутонізація дворазове  дискування 

на 12–15 см цвітіння 

70 

бутонізація дискування + оранка 

на 17–20 см цвітіння 

 

З метою правильного проведення технології сидерації враховували фазу росту і 

розвитку рослин, у якій знаходились сидеральні культури на момент заробки. Одна тонна 

вегетативної маси даних культур під час цвітіння прирівнюється до 30 кг сульфату амонію та 

простого суперфосфату. Що стосується посівного матеріалу, то відбирались сорти, які мали 

високу пластичність до умов вирощування, сталі посівні якості і, в свою чергу, змогли б 

забезпечити хороші дружні сходи за різних погодних умов. Висівали на зелене добриво сорт 

гречки Вікторія, а гірчиці білої – Запоріжанка. 
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 Науковці стверджують, що строки сівби є вирішальним чинником і урожайність 

сидератів змінюється залежно від низки факторів. Швидкість розкладання заробленої 

сидеральної маси залежить від погодних умов. Мають значення вид і вік сидерату, 

гранулометричний склад і вологість ґрунту, глибина зароблення. Чим старша рослина, 

важчий гранулометричний склад і більша глибина заробки добрива, тим повільніше воно 

розкладається [3, 4]. 

 Посів гірчиці білої та гречки проводили в третю декаду квітня на глибину 2–3 см з 

шириною міжрядь 15 см. Дослідні ділянки були підготовлені з осені, де проводилась зяблева 

оранка, а тому навесні після закриття вологи та передпосівної культивацію приступили до 

посіву сидератів. В подальшому дані ділянки готувались до висіву пшениці озимої. 

На основі  отриманих результатів досліджень, можна стверджувати, що сидерати 

дійсно мають позитивний вплив не лише на ґрунт, а й завдяки своїм властивостям 

покращувати його, дають змогу отримувати невелику прибавку до врожаю зерна пшениці 

озимої. Під час розкладання гірчиця біла наповнює ґрунт усіма необхідними елементами, 

зокрема: на кожен квадратний метр надходить по 11–12 г азотних сполук, 12–15 г калію і до 

1,9 г фосфору. Всі елементи знаходяться у легкодоступній для рослин формі. 

Обидві сидеральні культури показали гарні результати в даному досліді. Так, 

найкращим показником нагромадження в ґрунті поживних речовин після гірчиці білої є 

заробка рослинної маси у фазі бутонізації за допомогою дворазового дискування, де вміст 

азоту сягав 77 мг/кг, а урожайність зерна пшениці озимої була у 2019 р. найбільшою – 4,6 

т/га. Азот у зеленій масі заораних у ґрунт рослин міститься переважно у формі білкових 

сполук. У процесі її мінералізації спочатку відбувається амоніфікація, потім нітрифікація, й 

азот зелених добрив переходить у сполуки, доступні для живлення рослин (табл.2). 

 

Таблиця  2. Вплив різних сидератів на збагачення дерново-підзолистого супіщаного ґрунту 

поживними речовинами під пшеницею озимою,  середнє за 2018-2019 рр. 

 
Вид 

сидерату 

Фаза рослин 

під час 

заробки 

Спосіб заробки 

сидерату 

 

Вміст у ґрунті, мг/кг 

до посіву 
після заробки 

сидерату 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Без сидерату 

(контроль) 

 

– 

 

– 75 41 90 – – – 

Гірчиця біла 

бутонізація 

глибоке дискування 75 41 90 71 44 90 

дворазове  дискування 75 41 90 77 41 90 

дискування + оранка 75 41 90 75 42 91 

цвітіння 

глибоке дискування 75 41 90 70 41 90 

дворазове  дискування 75 41 90 73 40 89 

дискування + оранка 75 41 90 76 41 90 

Гречка 

бутонізація 

глибоке дискування 75 41 90 70 45 90 

дворазове  дискування 75 41 90 70 41 90 

дискування + оранка 75 41 90 68 47 92 

цвітіння 

глибоке дискування 75 41 90 75 41 90 

дворазове  дискування 75 41 90 68 41 90 

дискування + оранка 75 41 90 75 48 89 
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Гречка, в свою чергу, дещо відставала за вмістом азоту після заробки в ґрунт. Це 

пояснюється тим, що велика вегетативна маса рослин вбирає азот з ґрунту для процесу 

мінералізації, а от показники вмісту рухомого фосфору за різних фаз росту рослин та 

способів заробки були найвищими  і становили 45–48 мг/кг та прибавку врожаю зерна до 

0,5– 0,6 т/га порівняно з контрольним варіантом (без сидерату). 

  Останніми роками органіка дійсно потрапляє у ґрунт переважно з рослин, зокрема з 

рослинних решток, оскільки внесення гною на полях є практично повністю відсутнім. 

При порівнянні двох сидератів було встановлено, що гірчицю білу краще заробляти не 

глибоко в ґрунт та з ретельним подрібненням у варіанті з дворазовим дискуванням у фазі 

бутонізації, де в результаті прибавка пшениці озимої сягала 0,7–0,9 т/га. 

У випадку з гречкою як сидератом кращим способом заробки був глибокий обробіток, 

а саме глибоке дискування  у фазі цвітіння, завдяки чому прибавка врожаю озимої пшениці 

сягала 0,7–0,8 т/га (табл. 3, рис. 1). 

Для пришвидшення розкладання й отримання елементів живлення в доступній для 

рослин формі глибина заробки сидерату в ґрунт має бути меншою. І навпаки, якщо ставиться 

мета підвищити вміст гумусу в ґрунті, заробляти його потрібно глибше, оскільки при 

повільному розкладанні підвищується коефіцієнт гуміфікації. Глибоке заорювання особливо 

важливе на ґрунтах легкого гранулометричного складу. 

 
Таблиця  3. Вплив різних сидератів та способів їх заробки на врожайність  

пшениці озимої, 2018-2019 рр. 

Вид 

сидерату 

 

Фаза рослин 

під час 

заробки 

Спосіб заробки 

сидерату 

 

Урожайність пшениці 

озимої,  т/га 
Відсоток 

падалиці 

сидератів, % 2018 р. 2019 р. 

Без сидерату 

(контроль) 

 

– 

 

– 3,7 3,7 – 

Гірчиця біла 

бутонізація 

глибоке дискування 3,9 4,0 5 

дворазове  

дискування 4,4 4,6 15 

дискування + оранка 4,4 4,5 5 

цвітіння 

глибоке дискування 3,8 3,9 5 

дворазове  

дискування 4,3 4,4 20 

дискування + оранка 4,0 4,1 5 

Гречка 

бутонізація 

глибоке дискування 4,3 4,2 5 

дворазове  

дискування 3,8 4,0 15 

дискування + оранка 4,3 4,4 5 

цвітіння 

глибоке дискування 4,4 4,5 10 

дворазове  

дискування 4,0 4,0 25 

дискування + оранка 4,3 4,3 5 
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Рис. 1. Урожайність пшениці озимої залежно від способів заробки 

та фази вегетації сидеральних культур, 2019 р. 

 

Отже, використання сидератів дійсно впливає на покращення  ґрунту та дає змогу 

корегувати прибавку врожаю наступної культури. Гірчиця біла на сидерат при заробці до 

цвітіння збагачує ґрунт доступним фосфором і азотом. У гречки короткий період вегетації. 

Потужна коренева система добре розпушує і структурує ґрунт. Гречка відіграє важливу роль 

при сидерації, виділяючи кислоти (лимонну, щавлеву та мурашину), які роблять доступними 

для більшості рослин важкорозчинні фосфорні сполуки. Як фітосанітар, вона пригнічує ріст 

бур‘янів, оздоровлює ґрунт та покращує його мікрофлору. Після розкладання сидерату ґрунт 

збагачується на поживні речовини. За сприятливих умов без додаткового удобрення 

сидерати здатні забезпечувати врожай пшениці озимої на Поліссі до 4,5-4,6 т/га. 
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УДК 631.51 (447.42) 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ТЕРИТОРІЇ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

І.Ф. Карась 

к. с.-г. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою 

Овезмирадова О.Б. 

к. с.-г. н., ст. викладач кафедри рослинництва 

А.О. Піціль 

к. с.-г. н., ст. викладач кафедри геодезії та землеустрою 

Поліський національний університет, Житомир 

 
Відомо, що в Україні сільське господарство розвинуте значно більше, ніж промисловість. 

Не винятком є і Житомирська область, посівні площі якої становлять 607,1 тис. га. 

Сільськогосподарські підприємства мають переважно зерновий напрямок, так як в структурі 

посівних площ основну частку займають зернові та зернобобові, кукурудза на зерно, а також 

соняшник, соя та ріпак. У системі землеробства аграрії області недостатньо використовують 

мінеральних та органічних добрив. Про це свідчить від’ємний баланс поживних речовин, який 

становить 35,5 т з усієї посівної площі. Щодо мінерального удобрення, то воно використовується 

товаровиробниками більш інтенсивно, ніж органічне при вирощуванні с.-г. культур. Встановлено, 

що найвищим середньозваженим показником гумусу у ґрунті характеризуються Чуднівський 

(2,54%), Андрушівський (2,62%), Житомирський (2,63%) та Ружинський (2,9%) райони. Отже, 

низький рівень використання добрив сільськогосподарськими підприємствами обумовлює дефіцит 

поживних речовин в ґрунті посівних площ та свідчить про нераціональне використання земель у 

сільськогосподарському виробництві. 

 

Постановка проблеми. Україна відноситься до великих аграрних держав, а її 

сільське господарство є однією з основних галузей матеріального виробництва. Саме тому 

сільськогосподарські землі мають пріоритетність порівняно з іншими категоріями земель, а 

земля виступає національним багатством нашого народу згідно законодавства [4, 7]. Разом з 

цим Конституція України надає землевласнику чи землекористувачу повне право визначати 

напрям своєї сільськогосподарської діяльності, яка досить часто суперечить закону про 

охорону грунтів. Саме нераціональне використання земельних ресурсів призводить до їх 

деградації [4–7]. 

Родючість ґрунту є комплексним показником. Проте найважливішою її складовою є 

вміст органічних речовин у грунті, зокрема гумусу. Він відіграє важливу роль у 

вологозабезпеченні та мінеральному живленні рослин, у формуванні фізичних, хімічних та 

біологічних властивостей ґрунту [1, 2, 7]. Баланс поживних речовин визначається як різниця 

між надходженням та споживанням елементів рослинами з ґрунту. Для підтримки вмісту 

гумусу у грунті та збереження його природної родючості необхідно дотримуватись системи 

землеробства із застосуванням органічних та мінеральних добрив [2]. 

Саме тому дослідження рівня використання органічних та мінеральних добрив 

господарствами Житомирської області з наступним аналізом родючості грунтів в розрізі 

районів є актуальним на сьогодні. 

Методика досліджень. При проведенні досліджень використовувались наступні 

методи: методи емпіричного рівня (опис, порівняння), теоретичного рівня (загально логічні: 

аналіз, синтез), математичного рівня (розрахунковий) [3].  

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи посівні площі сільськогосподарських 

підприємств Житомирської області в розрізі районів, можна відмітити взаємозв‘язок між 

місцезнаходженням району та рівнем його господарського освоєння. Так, найбільші площі 

орних земель зосереджені у Андрушівському (49,5%), Любарському (40,1%), 
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Попільнянському (54,6%), Новоград-Волинському (40,5%), Ружинському (53,7%) та 

Чуднівському (45,2%) районах. Причиною високої розорюваності цих земель є наявність 

родючих грунтів та значно меншими площами заліснених земель порівняно з Північним 

Поліссям. Найменше розвинутий аграрний сектор у Лугинському, Народицькому, 

Олевському та Хорошівському районах. Тут сільськогосподарські підприємства обробляють 

лише 4,8–16,0% земель від загальної площі району. 

Для збереження бездефіцитного балансу гумусу будь-яка система землеробства 

передбачає застосування системи удобрення, незважаючи на структуру посівних площ та 

ґрунтово-кліматичні умови. Нашими дослідженнями було встановлено, що внесення 

мінеральних та органічних добрив господарствами районів мало певний взаємозв‘язок із 

рівнем розорюваності самого району, за виключенням деяких адміністративно-

територіальних одиниць (рис. 1, 2). 

Найбільше удобрених посівних площ (77,1–95,5%) було у наступних районів: 

Народицького, Радомишльського, Коростишівського, Брусилівського, Андрушівського, 

Попільнянського, Чуднівського, Ружинського та Любарського (рис.1). 

 
Рис. 1. Картосхема внесення мінеральних добрив господарствами Житомирської 

області (станом на 2019 рік). 

 

Щодо використання органічних добрив у землеробстві Житомирської області, то 

рівень їх забезпеченням є значно нижчим, що підтверджується тенденцією останніх років. 
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Лише господарства Баранівського та Попільнянського районів вносять під ріллю органіку. 

Проте такий вид удобрення стосується лише 8,2–11,8% території від усієї посівної площі. 

Близько 4,0% площ отримують органічні добрива у Новоград-Волинському та 

Коростишівському районах. Зовсім відсутнє органічне удобрення на території Малинського 

та Радомишльського районів (рис. 2). 

 
Рис. 2. Картосхема внесення органічних добрив господарствами Житомирської 

області (станом на 2019 рік). 

 

На території Житомирської області переважаючими культурами галузі рослинництва 

є зернові та зернобобові, кукурудза на зерно та на зелений корм, цукровий буряк, овочі, 

картопля, ріпак, соя та соняшник. Саме вони займають основну частку у структурі посівних 

площ сільськогосподарських підприємств, які займаються виробництвом аграрної 

продукції. Для оцінки стану орендованих земель аграріїв нами був розрахований баланс 

поживних речовин. Загальна площа під вище вказаними культурами складає 607,1 тис. га. 

Найбільша частка належить зерновим та зернобобовим (148,5 тис. га), кукурудзі на зерно 

(143,9 тис. га), сої (171,7 тис. га) та соняшнику (62,5 тис. га). 

При встановленні балансу поживних речовин нами було враховано їх надходження 

за рахунок мінеральних та органічних добрив, а також винос з ґрунту культурами. Так, при 

вирощуванні зернових та зернобобових дефіцит NРК склав 20,4 т із площі 148,5 тис. га, 
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цукр. буряка – 2,8 т із 11,7 тис. га, ріпаку – 2,0 т із 20,4 тис. га, сої – 4,9 т із 171,7 тис. га, 

соняшнику – 9,0 т із 62,5 тис. га. 

Загалом дефіцит основних елементів живлення рослин при нинішньому способі 

господарювання виробників аграрної продукції склав 35,5 т на площі 607,1 тис. га. При 

цьому нестача фосфору становить 10,4 т, а калію – 28,2 т. Лише азотом культури 

забезпечені достатньо (позитивний баланс у 3,1 т). 

Провівши аналіз середньозваженого показника гумусу на території Житомирської 

області, була побудована картосхема, яка відображує його рівень в розрізі районів. Так, 

найбільший вміст гумусу був відмічений у ґрунтах Чуднівського (2,54%), Андрушівського 

(2,62%), Житомирського (2,63%) та Ружинського (2,9%) районів (рис. 3). 

Найменш продуктивними є грунти північної частини Житомирської області. 

Оскільки там переважають дерново-підзолисті грунти, то і показник вмісту гумусу для них 

є типовим (близько 1,5%) (рис. 3). Саме такі грунти вимагають додаткового удобрення для 

підвищення природної родючості. 

 

 
Рис. 3. Вміст гумусу в ґрунтах Житомирської області в розрізі адміністративно-

територіальних одиниць (станом на 2019 рік). 

 

Висновки. За результатами наших досліджень встановлено, що посівні площі 

Житомирської області, які знаходяться у користуванні виробниками сільськогосподарської 

продукції, складають 607,1 тис. га. Найбільшу частку у структурі посівних площ складають 

зернові та зернобобові культури, кукурудза на зерно, соя, ріпак та соняшник. Завдяки 
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досить високій потребі у NРК ці культури вимагають достатнього рівня удобрення для 

підтримки бездефіцитного балансу гумусу. 

Проте як показує практика, рівень землеробства Житомирщини є незадовільним 

щодо екологічної сторони використання земельних ресурсів. Дефіцит поживних речовин у 

ґрунті, який становить 35,5 тис. т із усієї посівної площі, є результатом незбалансованої 

системи удобрення переважної більшості товаровиробників. Тобто у сівозміні культурами 

виноситься з ґрунту значно більше NРК, ніж туди потрапляє з рослинними рештками та 

добривами. 

Щодо використання органічних та мінеральних добрив, то не всі посівні площі 

районів Житомирської області однаково удобрюються. За мінеральним удобренням 

лідерами є Народицький, Радомишльський, Коростишівський, Брусилівський, 

Андрушівський, Попільнянський, Чуднівський, Ружинський та Любарський райони. Саме ці 

території, що переважно знаходяться в зоні Лісостепу і мають високо родючі грунти, 

характеризуються значною часткою посівних площ та доволі високим вмістом гумусу у 

ґрунті (більше 2,5%). Органічні добрива використовуються на дуже малих площах орних 

земель. 

Саме всі перераховані фактори і обумовлюють особливості використання земель 

Житомирської області сільськогосподарськими підприємствами. З екологічної точки зору, 

таке використання не є раціональним, оскільки призводить до деградації грунтів та 

зниження їх природної родючості. А відсутність контролю з боку держави не мотивує 

землекористувачів до відновлення продуктивності земель. 
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ОСНОВНІ ВИРІШАЛЬНІ ФАКТОРИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО 

СТАНУ ГРУНТІВ ПРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ В ЗОНІ 

ПОЛІССЯ 

 

Цуман Н. В., Трембіцька О. І. 

к.с.г.н., доценти кафедри ґрунтознавства та землеробства 

Поліський національний університет, Житомир 

 

Розроблено агроекологічне групування ґрунтів, які знаходяться в інтенсивному 

сучасному використанні. Встановлено екологічно безпечний норматив розорювання 

поліських ландшафтів. Проведено оцінку проектних рішень варіантів агроекосистем в 

умовах Полісся, де інтенсивно виражені ерозійні водні та вітрові процеси. Запропоновано 

використання та впровадження існуючих нормативів з науковим підходом на засадах 

еколого-економічної доцільності впровадження основних вирішальних факторів стабілізації 

екологічного стану грунтів. Проведено аналіз ефективності використання земельних 

ресурсів різними господарськими формуваннями та оцінку ефективності підприємницької 

діяльності зони Полісся. 

 

Постановка проблеми. Природна рослинність в сучасних умовах збільшення потреб 

- потерпає від надмірного впливу людини. Тому в рослинному покриві відбуваються значні 

негативні зміни різного роду. Розоравши степи і луки, людина цілком змінила природні 

рослини, знищуючи їх і докорінно замінюючи. Вирубка лісу, осушення боліт теж призвели 

до зміни одних рослинних угрупувань на інші.  

За роки аграрних реформ площі під деякими культурами зменшились в Україні до 

15-20 разів. Проведені реформи не забезпечили і необхідного росту обсягів виробництва 

продовольства й сировини для переробної промисловості. Продовольча безпека України 

також не забезпечує стійке і ефективне сільськогосподарське виробництво, а темпи розвитку 

науково-технічного рівня не визначають розв'язання ряду проблем із стабілізації галузі 

рослинництва і тваринництва на вирішальному початковому етапі реформованого сільського 

господарства. 

Методика досліджень. Дослідження проводили на ділянці з вивчення 

довготривалого сільськогосподарського використання. Дослідження проводили впродовж 

2011-2019 рр. в стаціонарних дослідженнях Інституту сільського господарства Полісся 

НААН с. Грозине Коростенського району Житомирської області. Протягом років 

досліджень, було встановлено, що непродумане і науково необґрунтоване використання 

сільськогосподарських земель призвело до зниження в багатьох випадках ефективності 

ведення сільськогосподарського виробництва та порушення сталості агроекосистем в цілому 

в певних грунтово-кліматичних зонах, зокрема Полісся. А там, де ґрунтозахисні технології 

небули впроваджені взагалі або роботи були проведені на належному рівні, то внаслідок 

відсутності відповідного догляду за грунтами і за браком коштів в останнє десятиріччя - стан 

полів не завжди відповідає вимогам виробництва або знаходиться в критично виснаженому 

стані. 

Основна частина. Земельні угіддя – це землі, що систематично використовуються 

або можуть бути використаними для певних господарських потреб і відрізняються між 

собою природно-історичними ознаками. Маючи конкретні межі, вони характеризуються 

ґрунтовим покривом, рельєфом та іншими природними ознаками. Всі земельні угіддя 

поділяються на сільськогосподарські та несільськогосподарські. Загальна площа їх в зоні 

Полісся складає 150,4 тис. км
2
 або 24,9% території України. 
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Сільськогосподарські угіддя – це землі, які використовуються для вирощування 

сільськогосподарських культур і поділяються на орні, сіножаті, пасовища, багаторічні 

насадження та перелоги. Площа їх за останні роки невпинно знижується. 

Ряд вчених відмічає, що у природному рослинному покриві розрізняють первинні 

або корінні рослинні угрупування і вторинні, або похідні. Перші виникли дуже давно і поза 

діяльністю людини. Таким прикладом є багато сосняків і ялинників, які існують у природі 

вже сотні і тисячі років. Похідні рослинні угрупування мають інше походження. Вони 

почали культивуватись людиною. Однак, для кожної природної зони характерна своя 

природна рослинність. Таку рослинність називають зональною. Вона відповідає кліматичним 

умовам території і визначається ними. У межах окремої зони зустрічаються не тільки 

зональні рослинні угрупування. Наприклад, в зоні Полісся є великі плями боліт, а на низьких 

берегах річок - масиви заливних луків та пасовищ. Це і є зональна рослинність.  

Болота, луки своєї власної зони не утворюють. Вони завжди зустрічаються у вигляді 

окремих вкраплень у межах тієї або іншої зони. Їх існування визначається не кліматом, а 

ґрунтовими і гідрологічними факторами (болота пов‘язані з більш зволоженими ґрунтами, а 

заливні луки розміщені на територіях, що затоплюються під час весняної повені.  

Склад сільськогосподарських угідь та їх площу в зоні Полісся раніше визначали в 

першу чергу на основі спеціалізації господарств. Сама спеціалізація диктувалася потребами 

планової економіки, яка не завжди враховувала особливості конкретного землекористування, 

зокрема, дрібноконтурність та строкатість ґрунтів. Це значно зменшувало ступінь їх 

раціонального використання.  

Тому, вже названі причини потребують проведення трансформації земельних угідь. 

А тут ще додаються соціально-правові, екологічні та економічні фактори. Соціально-правові 

фактори обумовлені, в першу чергу зміною форм власності і зменшенням працездатного 

населення в сільськогосподарському виробництві, що призвело до зменшення площ 

землекористувань, їх роздрібнення і, як наслідок, зміни інфраструктури. 

Економічні фактори в сучасних умовах господарювання відбуваються за рахунок 

спеціалізації господарств на виробництво тієї чи іншої продукції залежно лише від 

кон‘юнктури ринку в умовах браку коштів. Також до економічних питань належить 

віддаленість земельних ділянок та погане шляхове сполучення з центрами реалізації 

продукції, що призводить до збільшення витрат. А це часто призводить до порушення 

агротехніки вирощування сільськогосподарських культур, зокрема недотримання часової 

ізоляції між ними в полях сівозміни, недостатнього внесення добрив. Як наслідок – 

деградація гумусного покриву. По-третє, екологічний фактор велику частку земельних угідь 

виключає із сфери сільськогосподарського виробництва через низьку родючість грунтів, 

Крім того, в зоні Поліссі значні земельні ресурси радіоактивно забруднені внаслідок аварії на 

ЧАЕС. 

Якщо в звичайних умовах склад і співвідношення площ полів створювались 

історично під впливом природних (клімат, рельєф, грунти, ступінь зволоження земель, 

глибина залягання ґрунтових вод, природна рослинність) і економічних (існуючого 

розселення, розташування виробничих центрів та інженерне улаштування території) умов, то 

у випадку радіаційного забруднення ці умови мають не визначальне, а підпорядковане 

значення. Визначальна роль тут належить рівням забруднення сільськогосподарської 

продукції [12] 

Таким чином, питання оптимізації структури земельних угідь в ряді інших проблем, 

що постають перед сільськогосподарським виробництвом, займає одне з головним місць. Для 

його вирішення потрібно виходити з науково обґрунтованих принципів організації території 

землекористувань. 

Припинилися роботи з поліпшення луків і їх системне використання. До критичного 

рівня знизилася технічна оснащеність галузі. Середньорічні обсяги заготовки грубих і 
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соковитих кормів по Україні скоротилися на 25 млн. тонн к. о.,а загальний обсяг зеленої 

маси з орних угідь знизився на 37 млн. тонн к. о., із природних луків і пасовищ - на 4 млн. 

тонн. Поряд з обсягами виробництва знизилась і якість вироблених кормів. Дефіцит 

поживних речовин у соковитих, грубих і зелених кормах поповнюється за рахунок 

концентрованих кормів, що різко збільшує собівартість сільськогосподарської продукції 

продукції через застосування преміксів. На 1 к. о. доводиться всього 85 - 90 г перетравного 

протеїну, при нормі 105 -110 г. Все це приводить до величезної перевитрати кормів на 

одиницю продукції й росту їх собівартості. У цей час на 1 тонну молока витрачається 1,71 

тонн к. о., на 1 тонну приросту ваги ВРХ. -17-18 тонн, що в 1, 5 рази більше зоотехнічних 

обґрунтованих норм. У багатьох сільськогосподарських підприємствах втрати поживних 

речовин при збиранні кормів досягають 40 -50 % [ 16 ] 

Науковими установами України необхідно розробити «Концепцію відновлення й 

розвитку кормовиробництва в зоні Полісся». На першому місці повинні стояти завдання 

якісного поліпшення кормової бази, біотехнологічна й організаційна реконструкція, 

забезпечення тваринництва високобілковими і якісними кормами власного виробництва з 

вмістом в 1 кг сухої маси 11 -14 % сирого протеїну й концентрацією обмінної енергії 9-11 

Мдж.  

Ґрунтово-кліматичні умови й особливості спеціалізації тваринництва в Поліському 

регіоні на найближчий час і на перспективу - основний напрямок визначає стратегія 

оптимального розвитку польового і лугового кормовиробництва. У розв'язанні цих завдань 

пріоритетами мають  бути розробки технологій енергозбереження й використання 

біоенергетичного методу луківництва на сучасному рівні.  

Одним з антропогенних чинників на виробництво сільськогосподарської продукції є 

меліоративне землеробство. До осушених земель в сучасній системі землеробства не 

ставляться, як до більш дешевого й менш витратного способу виробництва без капітальних 

вкладень. Багатобічна реалізація фактора луківництва завдяки використанню ефекту 

довголіття злакових травостоїв і високої продуктивності однорічних кормових рослин на 

осушених грунтах забезпечувала процес оптимального рівня вологи, енергозберігаючих 

технологій в організації використання цих земель. 

В умовах обмеженого ресурсного забезпечення сільського господарства в цілому, і 

кормовиробництва зокрема, зростає потреба в науково-обґрунтованих енергозберігаючих 

технологіях, що забезпечать  збагачення ґрунту органічною речовиною та біологічним 

азотом, поліпшать фітосанітарний стан посівів і фізико-біохімічні властивості ґрунту, 

зберігаючи її від ерозії.  

З огляду збалансованого сільського господарства роль багаторічних трав у 

землеробстві дуже значна. Поряд із вже названим позитивним впливом цих культур на вміст 

гумусу в ґрунті, на його структурно-агрегатний склад, водно-повітряний режим він виконує 

роль фітомеліоранта та симбіотичного азотофіксатора. Масштаби біологічної фіксації азоту 

бобовими травами - величезні. За даними ряду науковців - в середньому за ротацію 5-7-

пільної сівозміни люцерна трьох років життя накопичувала фіксованого азоту на 

природньому неудобреному гектарі - 374 кг азоту, на рівні 5 т гною + NPK30. Використання 

біологічного азоту в землеробстві забезпечує зниження енерговитрат, економію 

матеріальних ресурсів, зменшує забруднення навколишнього середовища продуктами 

деградації азотних добрив, сприяє збереженню родючості ґрунту, вирішує деякою мірою 

проблему дефіциту рослинного білка. Цей захід дозволяє в збалансованому 

сільськогосподарському виробництві вирішити проблему збереження родючості грунту, 

підвищення продуктивності ріллі і отримання конкурентоздатної не лише рослинної, а й 

тваринної продукції, особливо молочної. 

Забезпечення формування природоохоронних обмежень використання земель 

власниками земельних ділянок, дозволить проаналізувати їх вплив на еколого-економічну 
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ефективність землекористування. Оцінка відповідності належного господарювання і 

визначення еколого-економічних, правових і нормативних обмежень, що будуть 

реалізовуватися в процесі використання земель у складі державного земельного кадастру - 

розкриє сутність землевпорядно-правових, організаційно-економічних й екологічних методів 

формування та регулювання обмежень під час використання земель.  

Лише науково-обгрунтовані та методичні підходи щодо природно-

сільськогосподарського районування території на основі стану родючості грунту та 

побудова моделі раціонального землекористування - дозволить врегулювати питання 

земельних відносин. Новий науковий підхід на засадах еколого-економічної доцільності 

змінить експертну оцінку сільськогосподарських земель та може визначить утворення ціни 

на законодавчому рівні. В основу побудови сталих агроекосистем для умов Полісся нами 

покладено принцип екологічної відповідності ґрунтових умов до біологічних особливостей і 

вимог сільськогосподарських культур.  

Нами було запропоновано агроекологічне групування ґрунтів, які знаходяться в 

інтенсивному використанні. Було виділено 10 агроекологічних груп земель за генетичними 

властивостями та однотипністю використання, а саме:  

І. Землі, придатні під всі культури, які районовані в зоні. 

ІІ. Землі, придатні під всі культури при обробітку та посіві впоперек схилу 

(крутизна 1-3˚). 

ІІІ. Землі, переважно придатні під ярі культури і малопридатні під озимі.  

ІV. Землі, придатні під всі культури, крім льону, люпину, малопридатні під 

картоплю. 

V. Землі, придатні під культури суцільного способу посіву (крутизна 3-5˚). 

VІ. Землі, переважно придатні під люпин, овес, озиме жито, картоплю. 

VІІ. Землі сінокісного призначення. 

VІІІ. Землі схилів, що потребують залуження (крутизна більше 5˚).  

ІХ. Землі пасовищного призначення. 

Х. Землі лісогосподарського призначення. 

Таблиця 1. 

Агроекологічне групування ґрунтів сільськогосподарських угідь 

 

№ агроекогрупи Назва агроекогрупи Площа, тис.га 

І Землі, придатні під всі районовані  культури 178,8 

ІІ 
Землі, придатні під всі культури при застосуванні 

ґрунтозахисного обробітку 
18,8 

ІІІ Землі, переважно придатні ніж ярі культури 173,3 

V Землі, придатні під культури суцільного посіву 4,1 

VІІ Землі сінокісного призначення 446,9 

VІІІ Землі, що потребують постійного залуження 2,3 

ІХ Землі пасовищного призначення 165,9 

Х Землі лісогосподарського призначення 17,6 

 Всього по зоні Полісся 1007,7 

 

Таким чином, ґрунтовий покрив зони Полісся – дрібноконтурний, дуже строкатий 

та різноманітний за придатністю до використання під ті чи інші рослинні угруповання. 

В такий спосіб нами установлено екологічно безпечний норматив розорювання 

поліських ландшафтів. Він складає 33% (коефіцієнт 0,33). Це означає, що на 1 га ріллі має 

припадати 2 га кормових угідь. 

Щодо оптимізації структури посівних площ також слід виходити з принципу 

відповідності умов вирощування до потреб культур. 
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Особливе значення має збільшення питомої ваги зернових, зернобобових культур, 

багаторічних трав.  

Для оцінки проектних рішень варіантів агроекосистем в умовах Полісся, де 

інтенсивно виражені ерозійні водні та вітрові процеси, пропонується використовувати 

нормативи фізичного змиву залежно від ступеня прояву водної ерозії та виду 

сільськогосподарських культур. Відомо, що родючість ґрунту є найвищою тоді, коли ґрунт 

знаходиться в культурному залуженому стан та окультуреному природньому. Його 

розорювання створює умови для переваги процесів мінералізації гумусу над його синтезом. 

Посушливі періоди, що спостерігаються в останні роки - мають також ознаки 

шкодочинності на родючість грунту. За їх поєднання з внесенням добрив, пестицидів 

утворюються комплексні критичні межі, які є найбільш небезпечними.  

До посушливих явищ відносять: тривале бездощів‘я, високу температуру і низьку 

вологість повітря, суховії, атмосферну і ґрунтову посуху. Тривале бездощів‘я є 

передвісником посухи і часто триває більше 10 днів – це вважається посушливим періодом. 

Поєднання суховію з бездощовим періодом протягом декількох діб зумовлює атмосферну 

посуху. Атмосферна посуха певної тривалості зумовлює ґрунтову посуху, ознаками якої є 

низька вологоємність ґрунту, низьке вологозабезпечення рослинного покриву та істотне 

зниження транспірації. Поєднання двох останніх визначає загальну посуху.  

Перелічені фактори є провідними складовими посушливих явищ. За ступенем 

збитковості посушливі явища визначають як: помірні, суворі, дуже суворі та катастрофічні. 

Атмосферна посуха є провідним явищем серед низки посушливих. Саме за її ступенем 

визначають особливості клімату та ступінь його аридності.  

Перехід до ринкових відносин, зміна форм власності - вимагають нових підходів 

щодо розробки шляхів збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів. Нині 

виробник сільськогосподарської продукції повинен орієнтуватися, як на соціальні умови, так 

і на рівень ринково-господарських відносин, враховувати екологічні наслідки свого 

господарювання та виконувати вимоги щодо захисту ґрунтів від деградації, забезпечувати 

відтворення родючості наданих йому в оренду й приватну власність земель. 

Тенденція зниження продуктивності сільськогосподарських земель, що з‘явилася 

після 1990 року, викликала тенденцію спаду виробництва валової сільськогосподарської 

продукції та зниження урожайності сільськогосподарських культур. Така тенденція 

передусім намітилась у громадському секторі виробництва. У приватному ж секторі 

спостерігається, навіть, деяке зростання виробництва валової продукції. 

Таке явище не могло не турбувати як керівників підприємств, так і 

сільськогосподарських товаровиробників. Причину цього явища не можна пояснювати лише 

розладом фінансово-кредитної системи, матеріально-технічного забезпечення тощо. 

Важливу роль у цій справі відіграє стан, у якому перебуває головний засіб виробництва в 

сільському господарстві – земля. 

Аналіз ефективності використання земельних ресурсів різними господарськими 

формуваннями показав, що результат знаходиться у прямій залежності від відношення до 

землі, до її удобрення та водорегулювання. 

Тому аналіз сучасного використання земель, особливо меліорованих, на нашу думку, 

показує, що однією з причин спаду виробництва і збитковості у галузі сільського 

господарства - є недооцінка значення в економічному обороті одного з найголовніших 

факторів сільськогосподарського виробництва – землі.  

На основі теоретичних узагальнень і з конкретних економічних умов, що склалися, 

поступової адаптації суспільства до ринкових умов господарювання, під час формування 

ринку сільськогосподарських земель, на наш погляд, слід розуміти створення організаційно-

економічного і правового середовища, яке має забезпечувати  громадянам, юридичним 

особам та державі здійснення цивільно-правових угод з приводу переходу права власності на 
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земельну ділянку або права користування нею в установленому законодавством порядку з 

урахуванням попиту і пропозиції.  

При паюванні земель - 6,9 млн. громадян України набули право на земельну частку 

(пай), яка в середньому по зоні Полісся становить 2,65 гектара. Якщо в зоні Полісся у 1990 р. 

сільськогосподарські підприємства використовували - 89,9% сільськогосподарських угідь, а 

особисті господарства населення – 10,1%, то у 2019 р. вони складали відповідно 49,5 і 46,9%, 

а крім того фермерські господарства – 3,6%.  

Сьогоднішня модель сільського господарства зони Полісся направлена на три 

сектори.  

Перший – підприємницький, представлений великими структурами, створеними на 

базі земельних і майнових паїв колишніх членів КСП, які орієнтовані на одержання 

максимального прибутку і цільовою орієнтацією вирішення проблеми забезпечення 

продовольством на зональному рівні. 

Другий – це селянський сектор, особисті селянські господарства – які не є основним 

місцем роботи для основної частини їх власників.  

Третій – фермерські господарства та приватні підприємства, які відносяться до групи 

малого бізнесу. 

Стосовно оцінки ефективності підприємницької діяльності суб‘єктів 

господарювання даної зони, то потрібно зазначити, що всі вони в 2002-2019 роках були 

збитковими. Серед сільськогосподарських підприємств найбільші збитки отримали інші 

підприємства і державні, а найменші – приватні підприємства, що порівняно із середнім 

рівнем прибутковості по Україні вказує на вкрай низьку ефективність господарювання. 

Поряд з цим фермерські господарства в зоні Полісся також збиткові. Для аналізу фактичного 

стану ефективності виробництва в залежності від розмірів землекористування проведено 

групування сільськогосподарських підприємств за розмірами землекористування і визначено 

з якого розміру землекористування починається прибуткове ведення рослинництва і за якої 

площі  досягається вищий ефект(табл.2.). 

Таблиця 2. 

Прибутковість рослинництва в залежності від розмірів землекористування 

 Площа землекористування 

Природна зона 1999 р. 2019 р. 

площа, 

тис.га 

рівень 

рентабельності % 

площа, 

тис.га 

рівень 

рентабельності. % 

Починається прибуткове ведення рослинництва 

Полісся 1,5-2,0 0,8-7,3 0,25-0,5 10-20 

Досягається вищий ефект у рослинництві 

Полісся 3,0-4,5 17-33 3,0-4,5 68-81 

 

Висновки. Отже у поліській зоні мінімальна рентабельність виробництва досягається 

у господарствах з площею ріллі від 1,0 до 2,0 тис. гектара, а вищий ефект – від 3 до 4,5 

тис.га.  

Розглядаючи питання соціально-економічних наслідків запровадження ринку земель 

сільськогосподарського призначення, слід зазначити, що включення вартості землі в 

економічний оборот сприятиме розвитку новостворених господарських формувань. 

Основною умовою запровадження ринку землі буде підвищення ступеня її ліквідності, що 

передбачає забезпечення значних прибутків від використання землі та зростання 

платоспроможності сільського населення.  
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Значну увагу у подальшому потрібно приділяти питанням державного регулювання 

земельних відносин і управління земельними ресурсами, насамперед, щодо: розробки і 

ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, формування ринку земель, 

раціонального використання і охорони земель, плати за землю, проведення наукових 

досліджень з проблем земельних відносин, економічного стимулювання власників землі і 

землекористувачів за їх діяльність, спрямовану на поліпшення якості земель, в першу чергу 

родючості грунтів. 
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УДК 631.95 

АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ГРУНТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 

ПОКАЗНИКАМИ АЗОТУ ФОСФОРУ КАЛІЮ 

Піціль А.О. 

к. с.-г. н., старший викладач кафедри геодезії та землеустрою, 

Поліський національний університет, Житомир 

 
Наведено інформацію щодо результатів досліджень з агрохімічної паспортизації, у мережі 

моніторингових ділянок. За результатами Х туру агрохімічного обстеження ґрунтів проаналізовані 

три групи базових показників; вміст азоту що швидко гідролізується, вміст рухомого фосфору, 

вміст обмінного калію. Встановлено, що величини цих показників з роками змінюються у сторону 

погіршення. 

 

Постановка проблеми. Систематичне сільськогосподарське використання 

земельного фонду Житомирської області потребує наявного контролю за станом його 

родючості, ступенем еродованості, реакцією та сольовим режимом ґрунтового середовища, а 

також рівнем забруднення важкими металами, радіонуклідами, пестицидами. 
Виконання цього завдання можливе за умови постійно діючого грунтово-

агрохімічного моніторингу, що здійснюється шляхом проведення агрохімічної паспортизації 

земель сільськогосподарського призначення, яка вирішує проблеми пов‘язані з відновленням 

родючості ґрунтів, високоефективним застосуванням засобів хімізації, підвищенням 

продуктивності сільськогосподарських угідь та збереженням навколишнього середовища. 

Сьогодні основними проблемами родючості ґрунтів в області є: 

− висока розораність сільськогосподарських угідь області – 73,7 %; 

− в поліських районах області низька оренда земельних паїв, внаслідок чого 

відбувається заліснення сільськогосподарських угідь; 

− укладання договорів оренди земельних паїв здійснено без наявності агрохімічних 

паспортів, що суперечить статті 37 Закону України «Про охорону земель»; 

− відсутність галузі тваринництва в великих агроформуваннях, внаслідок чого 

внесення органічних добрив знаходиться на дуже низькому рівні; 

− фактична відсутність сівозмін та безконтрольний посів сільськогосподарських 

культур; 

 − відсутність вапнування кислих ґрунтів, незважаючи на те, що за результатами 

агрохімічної паспортизації, проведеної у десятому турі, виявлено 385 тис га кислих ґрунтів, 

що на 8,7 % більше ніж у дев‘ятому турі обстежень; 

− винос поживних речовин урожаєм не компенсується внесенням добрив, внаслідок 

чого із року в рік фіксується від‘ємне сальдо балансу азоту, фосфору та калію. Формування 

урожаю сільськогосподарських культур відбувається в значній мірі за рахунок 

вищезазначених поживних елементів ґрунту, що веде до його збіднення та деградації; 

− розвиток ерозійних процесів; 

− погіршення водного режиму меліорованих земель; 

− забрудненість земель радіонуклідами, солями важких металів та залишковими 

кількостями пестицидів. 

Методика. Методи визначення якісних показників ґрунтового покриву, що 

застосовувалися при проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення були наступні: вміст лужногідролізованого азоту визначався за Корнфілдом, 

вміст рухомого фосфор (ДСТУ 4405:2005) у та вміст обмінного калію (ДСТУ 4405:2005 ) за 

методом Кірсанова. 

З метою створення бази даних агроекологічного стану ґрунтів земель 

сільськогосподарського призначення в кожному районі Житомирської області було 

закладено 60 моніторингових ділянок: 20 ділянок у зоні Лісостепу та 40 ділянок у зоні 
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Полісся. Впродовж звітного періоду (2015−2017 роки) для досліджень було щороку відібрано 

ґрунтові та рослинні зразки із 60 моніторингових ділянок. Переважну більшість 

моніторингових ділянок розміщено у поліській частині області, які відносяться до різних зон 

радіоактивного забруднення, де посівні площі дедалі скорочуються, а отже й значна частина 

ділянок нині знаходиться на угіддях у стані перелогів, тобто ці землі взагалі не 

обробляються. Подекуди ж угіддя колишньої ріллі, що їх характеризують моніторингові 

ділянки використовуються населенням в якості городів, випасів або сіножатей для потреб 

громади. 

Основна частина. Номенклатурний список ґрунтів сільськогосподарських угідь 

поліської зони центрального Полісся об‘єднано у 21 генетичну групу [1]. В межах групи 

ґрунтові відміни відрізняються морфологічними ознаками, ступенем і характером оглеєння 

та гранулометричним складом.  

Таблиця 1. 

Структура ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь Центрального Полісся 

 

Генетична група ґрунтів Площа, тис. га Частка, % 

Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані і глинисто-піщані 381,8 39 

Ясно-сірі та сірі  неоглеєні  легкосуглинкові 24,8 2 

Дерново-підзолисті глеюваті супіщані та поверхнево 

оглеєні 
87,1 9 

Дерново-підзолисті глеюваті піщані  та глинисто-піщані 26,6 3 

Дерново-підзолисті глейові супіщані   141,9 14 

Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані 81,5 9 

Ясно-сірі  глеюваті  легкосуглинкові 17,4 2 

Дернові глейові легкосуглинкові і супіщані  149,2 15 

Лучні глейові легкосуглинкові 24,1 2 

Болотні та торфоболотні 54,2 5 

Всього 988,6 100 

 

Вони просторово розміщені контурами різної площі та конфігурації як серед 

неоглеєних, так і оглеєних ґрунтів. Навіть на невеликих земельних масивах поряд 

розташовані неоглеєні, оглеєні та болотні відміни. Це створює строкатість земельного 

масиву, що ускладнює його використання. Структура ґрунтового покриву на 

сільськогосподарських угіддях приведена у табл. 1. Значна частка серед усіх ґрунтів 

належить дерново-підзолистим ґрунтам.  
Азот – один із основних елементів необхідних для рослин. Він входить в склад всіх 

простих і складних білків, які являються головною складовою частиною протоплазми 

рослинних клітин. Азот значною мірою визначає продуктивність сільськогосподарських 

культур В ґрунтах, в залежності від їх типу, загальний вміст азоту варіює в межах 0,05–

0,27 % [2–4].  
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Рис. 1.  Характеристика обстежених угідь за вмістом азоту 

За результатами агрохімічного обстеження 2017 року забезпеченість ґрунтів 

сільськогосподарських угідь обстежених районів лужногідролізованим азотом знаходиться 

на низькому рівні (рис. 1). 

Для більшості рослин основним джерелом живлення є його мінеральні форми – 

нітратний та аміачний азот. Найближчим резервом засвоюваних мінеральних його форм є 

азот, що гідролізується лугом. 

Площі ґрунтів угідь з дуже низьким вмістом цього елементу займають 40,8 тис. га або 

39,9 відсотки обстежених земель. На долю ґрунтів угідь з низькою забезпеченістю 

лужногідролізованим азотом приходиться 60,7 тис. га (59,3 %), а з середньою забезпеченістю 

лише 0,8 тис. та (0,8 %). Грунтів угідь з підвищеним вмістом цього елементу не виявлено. 

Забезпеченість ґрунтів сільськогосподарських угідь лужногідролізованим азотом у 

розрізі обстежених районів неоднорідна. За результатами звітного періоду обстеження площі 

ґрунтів угідь з дуже низьким вмістом лужногідролізованого азоту в обстежених районах 

займають від 31,2 до 55,6 % обстежених земель. Найбільше ґрунтів угідь з дуже низькою 

забезпеченістю цим елементом зафіксовано в Бердичівському районі – 55,6 %, а найменше – 

в Попільнянському – 31,2 % обстежених земель.  

Середньозважена величина вмісту лужногідролізованого азоту в ґрунтах угідь 

обстежених районів становить 105 мг/кг ґрунту, що відповідає низькому рівню 

забезпеченості (рис. 1).  

Величина середньозваженого вмісту цього елементу в розрізі обстежених районів 

варіює від 94 до 108 мг/кг ґрунту. Найвищий вміст лужногідролізованого азоту виявлено в 

ґрунтах угідь Попільнянського району –108 мг/кг, найнижчий – в грунтах угідь 

Бердичівського району – 94 мг/кг ґрунту.  

Серед усього комплексу факторів, які визначають родючість, одна з першочергових 

проблем – оптимізація фосфорного режиму ґрунтів. Оптимальний вміст рухомого фосфору є 

важливою умовою одержання високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур 

[2−4]. 

Біологічне значення фосфору дуже велике. Недостатнє фосфорне живлення в перших 

фазах росту рослин відбивається на анатомо – морфологічній будові. При нестачі 

фосфорного живлення уповільнюється синтез вуглеводів, а при його відсутності – 

призупиняється. Фосфор необхідний рослинам на протязі всього періоду вегетації, а нестача 

його, як в перших фазах росту і розвитку, так і в послідуючих, порушує нормальне 

формування рослинного організму і приводить до зниження урожаю. Фосфор приймає 

участь в процесах перетворення і біосинтезу органічних речовин, в процесах ділення клітин, 

дихання, розмноження і передачі спадкових властивостей [2–4]. 

Забезпеченість рухомими сполуками фосфору ґрунтів сільськогосподарських угідь 

обстежених районів знаходиться на достатньому рівні ( рис.2). 
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Площі ґрунтів обстежених районів з високим вмістом рухомих сполук фосфору 

займають 63,2 тис. га (61,7 %) обстежених земель. На долю ґрунтів угідь з середньою та 

підвищеною забезпеченістю цього елементу приходиться відповідно 9,7 та 27,9 тис. га або 

9,5 та 27,3 %. Площі ґрунтів угідь з низьким та дуже високим вмістом рухомих сполук 

фосфору становлять відповідно 0,7 та 0,8 тис. га або 0,7 та 0,8 % обстежених земель. Ґрунтів 

угідь з дуже низькою забезпеченістю цим елементом не виявлено.  

По обстежених районах забезпеченість ґрунтів угідь рухомими сполуками фосфору 

неоднакова. Найбільша кількість площ ґрунтів угідь з підвищеною, високою та дуже 

високою забезпеченістю рухомими сполуками фосфору зафіксована в Ружинському районі, 

де вона становить відповідно 20,7, 76,7 та 1,1 % обстежених земель. В Бердичівському 

районі ґрунти угідь з підвищеною забезпеченістю цим елементом займають 42,7 %, а з 

високою забезпеченістю ⌢ 35,0 % обстежених земель. Ґрунтів угідь в вищезазначеному 

районі, як і в Андрушівському, з дуже високим вмістом рухомих сполук фосфору не 

виявлено. 

 
Рис. 2. − Характеристика обстежених угідь за умістом рухомих сполук фосфору 

 

Середньозважена величина вмісту рухомих сполук фосфору в ґрунтах угідь 

обстежених районів становить 165 мг/кг ґрунту, що відповідає високому рівню 

забезпеченості ( рис. 2).  

Величина середньозваженого вмісту цього показника в розрізі обстежених районів 

варіює від 135 до 181 мг/кг ґрунту. 

Найвищу середньозважену величину вмісту рухомих сполук фосфору в ґрунтах угідь 

зафіксовано в Попільнянському районі, де вона становить 181 мг/кг ґрунту, в 

Бердичівському районі цей показник є найнижчим і становить 135 мг/кг ґрунту. 

Наявний рівень забезпеченості ґрунтів рухомими сполуками фосфору в частині 

обстежених районів нижчий за оптимальний тому необхідно приділити належну увагу 

застосуванню фосфорних добрив. 

Калій відіграє важливу роль в житті рослин. Він позитивно впливає на рівень обміну 

речовин і продуктивність рослин. Калій приймає участь в процесах обміну речовин у вищих 

рослин на рівні молекулярних реакцій. Він приймає участь в ферментативних реакціях 

утворення амідів і активування амінокислот при синтезі білків. Сполуки калію позитивно 

впливають на фотосинтез, утворення цукрів, регулюють вуглеводний обмін і синтез білків 

[2–4]. 
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Рис. 3 − Характеристика обстежених угідь за вмістом рухомих сполук калію, % 

 

При нестачі калію в поживному середовищі знижується стійкість рослин до зміни 

температурного режиму, послаблюється загальний імунітет рослинного організму до 

патогенного впливу, знижується якість продукції. Вміст калію в ґрунтах визначається 

мінералогічним складом ґрунтоутворюючих порід, їх гранулометричним складом, а також 

зональними умовами та характером землекористування [2–4].  

Забезпеченість ґрунтів сільськогосподарських угідь обстежених районів рухомими 

сполуками калію значно нижча ніж рухомими сполуками фосфору і відповідає середньому 

рівню забезпеченості ( рис. 3). 

Площа ґрунтів угідь низьким вмістом рухомих сполук калію становить 18,5 тис. га 

(18,1 %). На долю ґрунтів угідь з середньою забезпеченістю цим елементом приходиться 

більше половини обстежених земель ⌢ 65,9 тис. га (64,4 %). Ґрунти угідь з підвищеним 

вмістом рухомих сполук калію займають 17,7 тис. га (17,3 %). Лише 0,2 % обстежених 

земель приходиться на угіддя з високою забезпеченістю цим елементом. Ґрунтів угідь з дуже 

високим вмістом рухомих сполук калію, як і з дуже низьким, не зафіксовано. 

Забезпеченість ґрунтів угідь рухомими сполуками калію в розрізі обстежених районів 

неоднакова. Площа ґрунтів угідь з низькою забезпеченістю цим елементом в розрізі районів 

варіює від 14,7 до 24,7 %. Найбільше їх виявлено в Ружинському районі, де вони займають 

24,7 % обстежених угідь.  

Вища забезпеченість ґрунтів угідь рухомими сполуками калію зафіксована в 

Попільнянському та Андрушівському районах, про що свідчить менша кількість площ 

ґрунтів угідь з низькою забезпеченістю та більша сумарна площа ґрунтів угідь з середньою 

та підвищеною забезпеченістю цим елементом, де вона становить відповідно 84,7 та 84,5 %. 

Середньозважена величина показника вмісту рухомих сполук калію в ґрунтах угідь 

відповідає середньому рівню забезпеченості і становить 100 мг/кг ґрунту.  

Величина середньозваженого вмісту цього елементу в розрізі обстежених районів 

варіює від 97 до 103 мг/кг ґрунту. 

Вищу забезпеченість ґрунтів угідь рухомими сполуками калію зафіксовано в 

Попільнянському районі, де середньозважена величина вмісту цього елементу становить 103 

мг/кг ґрунту. Нижчий вміст рухомих сполук калію виявлено в ґрунтах угідь Ружинського 

району – 97 мг/кг ґрунту. 

Висновки. За матеріалами агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення встановлено, що внаслідок сільськогосподарського використання між 9 і 10 

турами зменшується вміст сполук азоту, що гідролізуються, рухомих сполук фосфору та 

калію. Наявний рівень забезпечення ґрунтів сільськогосподарських угідь азотом дуже 

низький і для припинення його зниження та подальшого підвищення необхідно різко 

низький;     
18,1 % 

середній;     
64,4 % 

підвищений;  
17,3 % 

високий; 0,2 
% 
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збільшити застосування азотних добрив.  Рівень забезпеченості ґрунтів рухомими сполуками 

фосфору в частині обстежених районів нижчий за оптимальний тому необхідно приділити 

належну увагу застосуванню фосфорних добрив, теж саме це стосується забезпеченості 

ґрунтів сполуками калію. Подальші дослідження повинні бути направлені на розробку 

пріоритетних системних заходів щодо покращання якісного стану ґрунтового покриву. 
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В статті розглянуті проблеми пасовищної ерозії на Поліссі, як одного із факторів деградації 

грунтів та чинників, які впливають на природу цього явища.  

 

Постановка проблеми. До недавнього часу проблеми  та наслідки від пасовищної 

ерозії в Україні не розглядали або, якщо і розглядали, то дуже поверхово. Навіть у класичних 

роботах цим питанням приділяється мінімум уваги [2, 3, 4]. 

В теперішній час хоч і спостерігається зменшення чисельності поголів‘я худоби, але 

знищення рослинного покриву пасовищ та вигонів відбулося ще в часи колгоспно-

радгоспного господарювання. Норматив розрахунку кількості худоби проводиться 

відповідно з нормою випасу худоби від 0,3 до 0,5 га на одну голову великої рогатої худоби, 

коня тощо. Однак в часи колгоспів показник «навантаження поголів‘я» на одиницю площі 

значно перевищував норми.  

Нині, відповідно до вимог статті 34 Земельного кодексу України громадяни можуть 

орендувати земельні ділянки для сінокосіння та випасання худоби. Однак, що отримають 

громадяни  в умовах ринку землі питання риторичне. 

В Україні щорічно від ерозії втрачається від 300-400 до 500-600 млн. т ґрунту. Із 

продуктами ерозії виноситься до 10-15 млн. т гумусу, 0,3-0,9 млн. т азоту, 700-900 тис. т 

фосфору, 6-12 млн. т калію, що значно більше, ніж вноситься з добривами [5]. На Поліссі не 

останнє місце в структурі цих втрат займає пасовищна ерозія. 

Місце та методика проведення спостережень. Спостереження за станом земель, що 

піддаються пасовищній ерозії були проведені в селі Ковалівка Олевського району 

Житомирської області (географічні координати 51°05‘55" п. ш., 27°32‘34" сх. д.).  
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Рис. 1. Фрагмент топографічної карти із зображенням села Ковалівка 

Олевського району 

 

Пасовище розташоване по обидва береги річки Уборть, через яку часто вбрід 

переганяють худобу, оскільки міст на річці дерев‘яний і аварійний (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Дерев’яний аварійний міст через річку Уборть 

 в с. Ковалівка Олевського району 

 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні, коли знятий мораторій на продаж земель 

сільськогосподарського призначення, пасовища, як землі територіальних громад ризикують 

бути першими виставлені на продаж. Ті ж що лишаться у відомстві ОТГ, будуть мати ще 

більші навантаження поголів‘я на одиницю площі. Не зрозуміло також, що буде з орендою  

таких земель.  
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Вибивання кореневої системи і руйнацію верхнього шару грунту не можна віднести ні 

до водної, ні до вітрової ерозії - донині вчені не визначились. Найімовірніше цей різновид 

ерозії треба виділити в окрему групу (прим. авторів). Однак цей різновид ерозії посилюється 

як водною, так і вітровою ерозією.  

Тварини копитами витоптують рослинність, відбувається розрив кореневої системи 

трав‘янистих рослин, рослини виснажуються, а згодом і гинуть. На заміну кореневищним та 

рихлокущовим рослинам приходять щільнокущові, а згодо і ті зникають, поверхня 

оголюється.  Із повноцінних травостоїв повністю зникає бобове та різнотравне угруповання, 

залишаються дуже малоцінні види злакових  та різнотравних неїстівних  та отруйних трав. 

На такому вже оголеному ґрунті вибивається верхній родючий шар грунту (рис. 3). Далі 

тварини витоптують копитами проходи із заглибленнями від копит, в які згодом стікає і 

накопичується вода. 

 

Рис. 3. Яскравий прояв пасовищної ерозії із протоптаними проходами, в які стікає вода 

в с. Ковалівка Олевського району 

Зникла дернина трав, що  має високу ґрунтозахисну ефективність втрачає здатність 

утримувати водотривкі агрегати. Через зниклі тривкі агрегати підсилюється стік, і, як 

наслідок, приєднуються інші види ерозії, такі як водна (площинна і лінійна) та вітрова 

(фізична і хімічна). 

Отже, пасовищна ерозія, підсилена водною та вітровою ерозією, перетворила 

природні кормові угіддя у майже неродючі, напівопустелені землі. 
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В статті наведені результати досліджень та визначено ефективні способи зменшення 

хімічного навантаження на ґрунт без зниження його родючості і рівня урожайності 

сільськогосподарських культур в агроландшафтах Західного Полісся. Відмічено позитивну дію 

добрив органічного походження за мілкої оранки і дискування з глибоким розпушуванням щодо 

збільшення запасів вологи у ґрунті та покращення водно-фізичних властивостей 

ґрунту.Спостерігалось значне зниження середньорічних показників кислотності до рН 4,59 у 0-20 см 

шарі ґрунту за органо-мінеральної системи удобрення - гній 10 т/га і 147 кг/га NPK. Поєднання гною, 

сидератів та соломи сприяло підвищенню показника рН, порівняно з неудобреним варіантом, та 

нагромадженню рухомих форм фосфору та калію, мало додатково позитивний вплив на 

забезпеченість рослин азотом. 

 

Постановка проблеми  Однією з основних проблем землеробства на сучасному етапі 

є розробка і впровадження біологічних основ високоефективних, природоохоронних, 

ресурсозберігаючих агротехнологій, що забезпечують розширене відтворення родючості 

ґрунтів і одержання високих, сталих урожаїв екологічно чистої сільськогосподарської 

продукції, що відповідає стандартам органічного виробництва (органічні системи удобрення, 

сидеральні посіви, біологічні препарати – стимулятори росту та розвитку рослин і 

мікробіологічної активності ґрунту) повинні забезпечувати: стабільну економічно – доцільну 

та енергетично ефективну продуктивність культур; збереження і відтворення родючості 

ґрунтів, охорону навколишнього природного середовища (ГДК хімічного забруднення 

ґрунту та ґрунтових вод); якість продукції. 

При переході на органічну систему землеробства передбачається значне зменшення 

застосування мінеральних добрив і пестицидів. Обмеження внесення перших планується 

компенсувати збільшенням доз органічних добрив (гній, солома, сидерати) та біодобрив на 

основі високоефективних штамів мікроорганізмів. Завдяки їх застосуванні покращується 

фізичні, фізико-хімічні, біологічні властивості грунтів, зростає вміст гумусу, посилюється 

виділення з грунту вуглекислого газу, підвищує продуктивність фотосинтезу, послаблює 

негативну дію важких металів і забезпечує збалансоване живлення рослин ⌠1;2⌡.  

Вважається, що яким би не було значним застосування мінеральних добрив, органічні 

добрива ніколи не втратять свого значення для збереження родючості грунту. Нині щорічні 

втрати гумусу в грунтах України становлять на Поліссі – 0,7-0,8 т/га, у Лісостепу – 0,6-0,7, 

Степу – 0,5-0,6, в цілому по Україні – 0,6-0,7 т/га ⌠3; 4⌡. Головною причиною такого досить 

негативного явища є посилена  мінералізація внаслідок інтенсивних обробітків і 

застосування лише мінеральних добрив, а також втрати гумусу в результаті ерозії. Нині в 

Україні органічні добрива майже не вносяться, при необхідності забезпечення  балансу 

органічної речовини в зернопросапній сівозміні слід вносити 6 – 10 т/га гною⌠5; 6⌡. Тому 

особливого значення набуває детальне дослідження тривалого застосування різних систем 

удобрення та продуктивність польової сівозміни.  
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Методика Сівозміна зерно-просапна 4-пільна, типова для зони Полісся з наступним 

чергуванням культур: 1 – однорічні трави, 2- озиме жито, 3 – кукурудза, 4 – овес. 

Вирощування культур сівозміни забезпечувалось на чотирьох фонах добрив в 

поєднанні з сидератами: 1.Контроль без добрив; 2.Органо-мінеральна система, гній 10 т/га і 

147 кг/га NPK на гектар сівозмінної площі; 3.Органічна, 10 т/га гною без мінеральних 

добрив, сидерат під кукурудзу і озиме жито; 4.Органічна, без гною і мінеральних добрив, 

сидерат під кукурудзу і озиме жито. 

Дослід розміщено в трьох полях і в трьохкратній повторності.  Дослідження 

проводились на кукурудзі, вівсі, озимому житі та однорічних травах. Сидеральна культура – 

пелюшка, яка висівається пожнивно з заробкою сидеральної маси восени перед замерзанням 

ґрунту.  

Агрохімічні властивості ґрунту (гумус, легкогідролізований азот, рухомі фосфор і 

калій, кислотність ґрунту в орному (0-20 см) і підорному (20-40 см) шарах ґрунту на початку 

і в кінці ротації сівозміни. 

Біологічна активність ґрунту, шляхом закладання аплікації в орний горизонт (0-20 см) 

на весь період вегетації по всіх культурах.  

Облік основних фаз росту, густоти рослин, перезимівлі озимих.  

Обробіток ґрунту – полицевий, безполицевий, комбінований (дискування пожнивних 

залишків на 12-14 см; полицевий, різноглибинний під озиме жито і овес – оранка на глибину 

18-20 см, кукурудзу – 20-22 см, однорічні трави – 16-18 см) . 

Результати досліджень Дослідження (2016-2018 рр.) проводилися у довготривалому 

(з 1990 р.) стаціонарному досліді на дерново-підзолистих, глинисто-піщаних ґрунтах з 

такими показниками родючості: вміст гумусу 0,93-0,95 відсотків, кислотність 4,5-5,0, 

рухомих форм фосфору 16-17 мг і калію 8-9 мг на 100 г ґрунту. 

За період досліджень систем удобрення, зокрема, в органічному землеробстві істотних 

змін у структурі грунту не виявлено. Об‘ємна вага дерново-слабопідзолистого глинисто – 

піщаного, глеюватого на водно – льодовикових відкладах грунту знаходиться в межах 1,33-

1,45 %. Найвища на природному фоні (без добрив), зменшується за тривалого використання 

гною, сидератів та соломи (рис 1).  
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Рис. 1. Обꞌємна вага дерново-підзолистих грунтів залежно від 

систем удобрення у сівозміні 2016-2018 р.р., % 
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Таким чином система органічного землеробства з тривалим використанням 

органічних добрив (гній, сидерати, солома та пожнивні залишки) оструктурує грунт (змінює 

об‘ємну масу). 

Застусування органічної системи удобрення сприяло покращенню фізико- хімічних 

властивостей грунту досліджуваних варіантів. За результатами досліджень найбільш значне 

зниження середньорічних показників кислотності грунту відмічалось за органо-мінеральної 

системи удобрення - гній 10 т/га і 147 кг/га NPK (рН 4,59 у 0-20 см шарі грунту (табл. 2). 

Поєднання гною, сидератів та соломи підвищило ці показники порівняно з неудобреним 

варіантом (5,19-5,38 проти 4,91). Аналогічна картина із кислотністю підорного шару грунту 

(20-40 см). Найвища кислотність відмічена за органо-мінеральній (гній 10 т/га і 147 кг/га 

NPK) – рН 4,59, тоді як на контролі -рН 5,13 та за органічних систем (гній 10 т/га + сидерат + 

солома та сидерат + солома  + біопрепарати) рН 5,3-5,75.  

Агрохімічні властивості орного шару грунту залежать від способів обробітку за 

систем удобрення. Найсуттєвішим джерелом мінерального азоту в ґрунті є фракція 

легкогідролізованих азотовмісних органічних сполук. Установлено, що найвищий 

абсолютний уміст цієї фракції характерний для ґрунту, де нами впроваджена органічна, 

тобто грунт з більшим запасом органічних речовин містить і більшу кількість 

легкогідролізованого азоту. Так, за 4 роки використання сидератів, соломи та біопрепаратів 

(органічна) середній уміст цієї фракції у верхній частині орного шару (0-20 см) збільшився 

на 18-21 мг/кг ґрунту, отримано за комбінованої системи обробітку ґрунту. Закономірно, що 

застосування гною мало додатково позитивний вплив на забезпеченість рослин азотом.  

Переходячи до характеристики вмісту фосфору в орному шарі слід зазначити, що 

ґрунти Полісся України характеризуються незадовільним фосфатно-калійним потенціалом, 

що обумовлює низький рівень родючості ґрунту, негативно впливає на функціонування 

живих організмів, якісні та кількісні показники врожаю сільськогосподарських культур. 

Перед закладанням  досліду орний шар (0-20 см) містив рухомого фосфору 47 мг/кг ґрунту 

що достатньо для отримання добрих урожаїв сільськогосподарських культур. Варто зважати, 

що ґрунти Полісся України характеризуються незадовільним фосфатно-калійним 

потенціалом, що підтверджується результатами, отриманими при закладанні досліду: вміст 

рухомого фосфору був 4,7 мг/кг, калію – 4,2-4,4 мг/кг ґрунту. Втім систематичне внесення 

органічних добрив та біологічних препаратів у сівозміні сприяло окультуренню ґрунту з 

відповідним підвищенням фактора ємності фосфатів у верхньому 0-20 см шарі ґрунту від 

низького (1990 р) до середнього і підвищеного рівнів (2016-2018 рр.) 

Відбулось збагачення не лише орного, а й підорного шарів ґрунту. Найефективнішою 

виявилась органічна система удобрення, де внесення гною поєднувалось із зароблянням у 

ґрунт побічної продукції рослинництва, сидеральної маси пелюшки, та біологічними 

препаратами. За комбінованого обробітку ґрунту внесення органічних добрив мало більший 

ефект, ніж за оранки та безполицевого обробітку. Органічна без гною система удобрення на 

фоні комбінованого обробітку в шарі грунту 0- 20 см забезпечила підвищення вмісту 

рухомого фосфору на 72 мг/100 г ґрунту, органічна – на 134 мг/100 г ґрунту, порівняно з 

вихідними значеннями. 

Тривале застосування органічних добрив в коротко ротаційній польовій сівозміні 

сприяло накопиченню рухомих форм калію у верхньому (0-20 см) шарі ґрунту. Якщо при 

закладанні досліду (1990) кількість обмінного калію в ґрунті була на межі низького 

забезпечення (42-44 мг/кг ґрунту), то на момент проведення досліджень отримано середній і 

підвищений рівні. Органічна без гною система удобрення забезпечила лише середній рівень 

вмісту обмінного калію - 63 мг/кг ґрунту, а за органічної, в якій окрім соломи і сидератів до 

ґрунту надходить 10 т гною на 1га сівозмінної площі, отримано підвищений вміст калію – 97 

мг/кг ґрунту. Проведені  дослідження вказують лише на тенденцію впливу обробітків ґрунту 
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на фактор ємності калію у ґрунті. За комбінованого обробітку ґрунту кількість калію у 

варіанті органічної зросла на 55 мг/кг в шарі 0-20 см, тоді як за оранки ці значення становили 

53. 

Застосування різних обробітків як у часі, так і у післядії істотно впливає на родючість 

дерново-підзолистих глейових ґрунтів. За тривалими дослідженнями (27 років) у 

стаціонарному досліді встановлено істотне накопичення рухомого фосфору та калію із 

різними способами обробітку ґрунту: оранка; чизельний обробіток та застосування 

комбінованого обробітку ґрунту у сівозміні (поверхневий обробіток, оранка) на фоні 

глибокого рихлення. Пріоритетні переваги впливу на родючість ґрунту належать 

комбінованому його обробітку: збільшення вмісту рухомого фосфору до високого рівна та 

рухомого калію до підвищеного. 

Таким чином, результати досліджень щодо визначення впливу різних систем 

удобрення сільськогосподарських культур у зерно-просапній сівозміні та обробітку ґрунту 

на агрохімічні властивості орного шару дерново-підзолистого глейового ґрунту показує, що 

тривале застосування систем удобрення з використанням гною, сидеральних посівів, 

мінеральних добрив (до 190 кг д.р. NРК на га сівозмінної площі). Комбінований обробіток 

ґрунту сприяє нагромадженню рухомих форм фосфору та калію на фонах вапнування один 

раз за ротацію по повній гідролітичній кислотності. При цьому стабілізуються величини 

показника рН. 

За результатами досліджень дії обробітків протягом 24 років (стаціонарний дослід) 

істотних змін у гумусному стані дерново-підзолистих глейових ґрунтів не виявлено. 

В умовах Західного Полісся (2016 – 2018 р.р.) найвищу продуктивність сівозміни за 

внесення гною 10 т/га і 147 кг/га NPK (6,32 т з.од./га). За органічної системи (гній 10 т/га + 

сидерат + солома + біопрепарати) продуктивність сівозміни 4,00 т з.од./га. 

Органо-мінеральна система забезпечує значно виший врожай саме за рахунок балансу 

поживних речовин. 

Аналіз енергетичної ефективності показав, що найкращі показники коефіцієнтів 

енергетичної ефективності (2,74 та 2,55) отримано за внесення N46Р37К64+ + сидерат 3 т + 

гній 10 т (інтенсивна біологізація) та за біологічної системи удобрення (сидерат, солома, 

біопрепарати). 

Найвищий рівень окупності продукцією одного $ затрат (8,32 $ та 7,48 $) відмічено за 

органо-мінеральної та за органічна систем удобрення. Максимальна окупність добрив 

досягається за системи поєднання гною, сидератів, соломи на рівні 3,79 $., за використання 

сидератів, соломи та біопрепараті 8,17 $.; за органо-мінеральної системи окупність добрив 

становить 9,17$. 

Економічна ефективність сівозмін визначалася на основі технологічних карт за цінами 

на початок вересня 2017 року. Залежно від варіанту удобрення та культури коливались 

затрати на вирощування від 5 до 420 тис. грн. на 1 га, мінімум на однорічних травах 

максимум на кукурудзі з повним удобренням. 

Економічні показники вирощування сільськогосподарських культур при застосуванні 

різних видів добрив залежать від інтенсивності виробництва та рентабельності. Основним 

чинником, що впливає на ці показники, є зростання врожаю, але кожний центнер приросту 

потребує додаткових затрат, що супроводжується зростанням собівартості продукції. 

На основі результатів досліджень, отриманих протягом 2016-2018 рр., проведено 

економічну оцінку ефективності застосування різних видів органічних, мінеральних добрив у 

посівах сільськогосподарських культур.  

У підсумку слід зазначити, що оптимальною за енергетичною ефективністю на 

дерново-підзолистих ґрунтах Полісся є система удобрення, яка поєднує унесення гній 10 т/га 

і 147 кг/га NPK. За цієї системи удобрення продуктивність культур і енергетична 

ефективність їх вирощування (Кее 2,85) набувають максимального значення. Найвищий 
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рівень окупності продукцією одного долара затрат дає органо-мінеральна система (235,71 

грн.) та органічна (211,91 грн). Окупність добрив домагається за системи поєднання гною, 

сидератів, соломи на рівні 107,37 грн., за використання сидератів, соломи та біопрепараті 

231,46 грн., за органо-мінеральної системи окупність добрив становить 259,79 грн. 

 

Висновки: 

1. За результатами досліджень відмічено позитивну дію добрив органічного 

походження за мілкої оранки і дискування з глибоким розпушуванням щодо збільшення 

запасів вологи у ґрунті та покращення водно-фізичних властивостей ґрунту. 

2. Спостерігалось значне зниження середньорічних показників кислотності до рН 

4,59 у 0-20 см шарі ґрунту за органо-мінеральної системи удобрення - гній 10 т/га і 147 кг/га 

NPK.  

3. Поєднання гною, сидератів та соломи сприяло підвищенню показника рН, 

порівняно з неудобреним варіантом, та нагромадженню рухомих форм фосфору та калію, 

мало додатково позитивний вплив на забезпеченість рослин азотом. 

4. Оптимальною за енергетичною ефективністю на дерново-підзолистих ґрунтах 

Полісся є система удобрення, яка поєднує унесення гній 10 т/га і 147 кг/га NPK. За цієї 

системи удобрення продуктивність культур і енергетична ефективність їх вирощування (Кее 

2,85) набувають максимального значення.  

5. Найвищий рівень окупності продукцією одного долара затрат дає органо-

мінеральна система (235,71 грн.) та органічна (211,91 грн). Окупність добрив домагається за 

системи поєднання гною, сидератів, соломи на рівні 107,37 грн., за використання сидератів, 

соломи та біопрепараті 231,46 грн., за органо-мінеральної системи окупність добрив 

становить 259,79 грн 
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ЗМІНА КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРНОВО-

ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ НОРМ CALCIPRILL В УМОВАХ 

РАДОМИШЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

Довбиш Л.Л. 

к. с.-г. н., доцент кафедри грунтознавства та землеробства 

Левченко С. О. 

студентка 3 курсу спеціальності «Агрономія» 

Поліський національний університет, Житомир 

 
Наведено результати досліджень щодо впливу різних норм  Calciprill на кислотно-основні 

властивості дерново-підзолистого ґрунту та продуктивність кукурудзи на зерно. Дослідження 

показало, що найкращою дозою вапнякового матеріалу в умовах даного господарства є 400 кг/га. 

При внесенні цієї норми покращилися показники рН, гідролітичної кислотності, ступеня насиченості 

ґрунтів основами. Підвищення врожаю кукурудзи на зерно було на 32,84 % порівняно з контролем. 

 
Питання підвищення врожайності та продуктивності зерна було і залишається 

головним завданням сільськогосподарського виробництва не тільки в Україні, а й у світі, та з 
кожним роком набуває все більшого значення.  

Для отримання максимально можливих урожаїв, необхідно не тільки забезпечити 
рослину всіма необхідними елементами живлення в достатній кількості, а й оптимізувати 
агрохімічні показники ґрунту (сума та склад обмінних катіонів, величина гідролітичної 
кислотності та рН). 

Кислотність ґрунту є одним з основних показників родючості, який впливає на цілий 
комплекс його властивостей, що визначають величину врожаю сільськогосподарських 
культур та його якість: стан гумусу і ґрунтового вбирного комплексу, доступність макро- і 
мікроелементів, рухомість алюмінію, кількісний і якісний склад ґрунтової мікрофлори [4]. 
Засвоєння рослинами поживних речовин, мінералізація органічних речовин, розчинення 
важкорозчинних сполук, та інші фізико- хімічні процеси значною мірою залежать від реакції 
ґрунту. 

Зростання кислотності ґрунтів зумовлене як природними факторами, так і впливом 
діяльності людини. Внаслідок підвищення кислотності ґрунтів погіршуються їх фізичні, 
фізико-хімічні, агрохімічні та мікробіологічні властивості. Це призводить до зниження 
урожайності сільськогосподарських культур.  

Переважна більшість сільськогосподарських культур України потребує pH реакції 
грунтового середовища в межах 5,5 до 7,0. Надміру високий (понад 9,0) та надміру низький 
(менше за 4,0) показники рН ґрунту діють на коріння рослин токсично [3]. У межах цих 
показників рН визначається поведінка окремих поживних сполук, а саме їх осадження чи 
перетворення на доступні або недоступні для рослин форми. Кисла реакція ґрунтового 
розчину супроводжується надлишковим вмістом токсичних для рослин концентрацій 
рухомих форм алюмінію, марганцю, заліза і зниженням доступності молібдену, гальмується 
надходження в рослини кальцію та магнію.  

Біля третини сільськогосподарських угідь Полісся мають підвищену кислотність 
ґрунтового розчину, тому втрати врожаю різних культур внаслідок негативного впливу 
кислотності ґрунтів можуть сягати 20-40%. 

Першочерговим заходом докорінного поліпшення родючості кислих ґрунтів і 
отримання відповідних врожаїв сільськогосподарських культур є хімічна меліорація. Адже 
внесене в ґрунт вапнякове добриво нейтралізує надмірну кислотність, поліпшує фізичні і 
фізико-хімічні властивості ґрунту, забезпечує рослини кальцієм і магнієм, активізує 
мікробіологічні процеси, підвищує ефективність добрив та продуктивність сівозмін [2].  

Вапнякові матеріали сприяють розкладанню органічної речовини в ґрунті й переходу 
елементів живлення в легкорозчинні форми, посилюють виділення вуглекислого газу 
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(останній регулює повітряний режим ґрунту, використовується рослинами для побудови 
органічної речовини). Тільки за наявності в ґрунті достатньої кількості вапна може 
утворюватися так званий м‘який гумус, який є найціннішою формою гумусових речовин. 
Крім того, вапно зберігає перегній у верхніх шарах ґрунту від вимивання його в нижні шари. 

При проведенні вапнування нейтралізуються вільні органічні і мінеральні кислоти в 
грунтовому розчині, знижується активність іонів Н

+
, усувається актуальна і обмінна 

кислотність, значно знижується гідролітична кислотність, підвищується насиченість грунтів 
основами [5]. Ефективність вапнування залежить від багатьох факторів, основними з яких є 
ступінь кислотності ґрунту, норма вапна, набір культур в сівозміні і рівень їх удобрення.  

До позитивних результатів вапнування також належить покращення фосфорного 
живлення внаслідок пришвидшеного розкладання органічних решток і перетворення 
недоступних фосфатів заліза та алюмінію на більш доступні для рослин фосфати кальцію. У 
провапнованих дерново-підзолистих ґрунтах їх рухомість зростає в 3–4 рази, кількість 
фосфатів алюмінію зменшується на 15–17%, а фосфатів кальцію збільшується на 40–43% [6]. 

Кукурудза не переносить кислих, важких перезволожених, що сильно запливають, 
засолених ґрунтів. Оптимальний показник кислотності грунту під кукурудзу становить 5,8-
7,0. На ґрунтах із рН < 5,5 урожай кукурудзи значно знижується, а а pH 5,0 і менше їх 
обов‘язково потрібно вапнувати [3].  

Тому актуальним є вивчення зміни кислотно-основних властивостей дерново-
підзолистого супіщаного грунту при внесенні різних норм Calciprill та вирощуванні 
кукурудзи на зерно в умовах Поліського регіону. 

Вплив різних норм Calciprill на кислотно-основні властивості грунту, процеси росту, 
розвитку рослин, формування урожайності зерна кукурудзи гібриду «Адевей» ФАО 290 
вивчалися у виробничому досліді, який проводили в 2017-2019 роках в ФГ «Межирічка» 
Радомишльського району Житомирської області.  

Дослід був закладений у трьохкратній повторності з такими варіантами: 1 – контроль 
(без внесення), 2 – 400 кг/га Calciprill, 3 – 600 кг/га Calciprill, 4 – 800 кг/га Calciprill, 5 – 1000 
кг/га Calciprill 

В досліді використовували Calciprill – гранульоване добриво-меліорант, виготовлене з 
мікронізованого порошку карбонату кальцію високої чистоти. Продукт містить 52% CaO і 
0,9% MgO. Виробник – фірма Omya. 

Грунт дослідної ділянки - дерново-підзолистий супіщаний характеризувався такими 
показниками: вміст гумусу – 1,1-1,2%; рН – 4,71-4,75, гідролітична кислотність – 2,0-2,1 мг-
екв/100 г грунту, сума ввібраних основ – 4,5-5,0 мг-екв/100 г грунту.  

Сільськогосподарське використання грунтів призводить до зміни кислотно-основних 
властивостей, особливо інтенсивно проявляється це на бідних грунтах Полісся, що 
призводить до зменшення їх родючості. 

М.К. Глущенко [7] відмічав, що найважливішими показниками родючості ґрунту, які 
добре відображають специфіку ґрунтотворного процесу й особливості складу його 
мінеральних частин, а також вміст і склад гумусових речовин, є сума та склад обмінних 
основ, вміст поглинутих іонів водню та алюмінію, величина гідролітичної кислотності та рН. 

Проведені дослідження показали, що внесення різних норм Calciprill поліпшили 
кислотно-основні властивості дерново-підзолистого грунту.  

З даних рисунку 1 видно, що при внесенні різних норм добрива Calciprill якісні 
показники грунту покращились, тобто кислотність грунту знизилась. На початку досліду, 
перед внесенням Calciprill pHkcl грунту характеризувалась такими показниками: 1 варіант – 
4,75, 2 варіант– 4,71, 3 варіант– 4,72, 4 варіант – 4,73, 5 варіант– 4,71. В кінці вегетації 
кукурудзи на ділянці без внесення рНkcl грунту змінився на 0,2 і становив 4,95. Після 
внесення Calciprill реакція середовища грунту помітно покращилася: показник рНkcl на 2, 3, 4 
та 5 ділянках становив 5,46, 5,41, 5,29 та 5,25 відповідно.  

При внесенні Calciprill в нормі 400 кг/га зміна pHkcl  відбулася на 0,75, при нормі 600 
кг/га – на 0,69; при нормі 800 кг/га - на 0,56; при нормі 1000 кг/га – на 0,54. 
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Рис. 1. Зміна рНKCl під впливом Calciprill 

 

Визначення гідролітичної кислотності є необхідним для рішення ряду практичних 

завдань з застосування добрив, які включають розрахунок норм внесення вапна і можливості 

ефективного використання сполук фосфору. Чим більша гідролітична кислотність ґрунту, 

тим вища його буферність проти підлужування [1]. В той же час ґрунти, які значно насичені 

основами, наприклад чорноземи та сірі ґрунти, мають високу буферність проти підкислення. 

Підвищити буферність ґрунтів проти підкислення також можна внесенням великих доз 

органічних добрив і вапна. 

Дані вказують, що на контрольному варіанті зміна показників гідролітичної 

кислотності не суттєва і становить 0,3. Оцінюючи результати на дослідних варіантах, де 

вапняковий матеріал Calciprill вносився в нормі 400 кг/га, 600 кг/га, 800 кг/га, 1000 кг/га, то 

показники позитивної зміни становлять: 1,58; 0,6; 0,88; 1,41 відповідно (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Вплив Calciprill на гідролітичну кислотність ґрунту 
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 Для характеристики ґрунту важливо знати кількість увібраних основ та їх 

співвідношення в ґрунтовому вбирному комплексі з іонами водню. Адже ґрунти з однаковою 

сумою увібраних основ можуть мати різну ступінь насичення ними і потребу у вапнуванні. 

Крім зменшення кислотності, важливим для оптимізації фізико-хімічних властивостей 

грунтів є насичення ґрунтового поглинального комплексу основами, зокрема кальцієм. Це 

стабілізує колоїдний комплекс і підвищує його стійкість, сприяє нагромадженню гумусу та 

формуванню водотривкої структури [1]. 

При збільшенні внесення норм вапнякового матеріалу дещо змінився ступінь 

насичення грунтів основами. На контрольному варіанті зміна показника не суттєва і 

становить 5,31%. Щодо зміни даного показника за різних норм вапнякового матеріалу то він 

становить: 18,98%; 5,51%; 8,83%; 15,95% відповідно (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Ступінь насичення ґрунтів основами, % 

 

Дані досліджень вказують, що поряд зі зміною якісних показників грунту 

спостерігалася і зміна урожайності культури. Внесення вапнякового матеріалу Calciprill 

сприяло підвищенню урожайності на 0,44 – 32,84 % в порівнянні з контролем (таблиця 1). 

Найменша урожайність культури була на контролі й становила 6,82 т/га. При внесенні 

400 кг/га Calciprill урожайність підвищилась відносно контролю на 2,24 т/га. Подальше 

збільшення норми вапнякового матеріалу не сприяло підвищенню урожайності культури. На 

третьому варіанті уже спостерігалось зниження урожайності кукурудзи, але не значно в 

порівнянні з другим варіантом. Урожайність на 3 варіанті становила 9,02 т/га, що на 2,2 т/га 

вище контролю.  
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Табл. 1 Вплив різних норм Calciprill на врожай зерна кукурудзи, (середнє за 2017 – 

2019 рр.). 

Схема досліду 
Урожайність, т/га Приріст до контролю 

І ІІ ІІІ Середнє т/га % 

контроль 6,93 7,02 6,51 6,82 - - 

400 9,14 9,11 8,93 9,06 2,24 32,84 

600 8,44 8,72 8,85 8,67 1,85 27,13 

800 8,91 9,1 9,05 9,02 2,20 32,26 

1000 7,05 6,92 6,58 6,85 0,03 0,44 

 

Найменша урожайність була на варіанті з внесенням 1000 кг/га Calciprill й становила 

6,85 т/га, що більше від контролю лише на 0,03 т/га, або 0,44%. 

Згідно облікових даних наведених в таблиці видно, що урожайність зерна кукурудзи 

була найвищою на варіанті 2 і становила 9,06 т/га. Збільшення врожайності при застосуванні 

різних норм вапнякових матеріалів обумовлене усуненням негативного впливу кислотності 

ґрунтового середовища через внесення хімічних меліорантів і оптимізацію надходження 

макро- та мікроелементів, що в свою чергу активізувало низку фізіологічних процесів в самій 

рослині. 

Висновки. Дослідження впливу різних норм вапнякового матеріалу Calciprill на 

продуктивність кукурудзи на зерно в умовах  ФГ « Межирічка» Радомишльського району 

Житомирської області, проведені протягом 2017-2019 років показали, що: 

 при внесенні різних норм Calciprill змінилися кислотно-основні властивості 

дерново-підзолистого супіщаного грунту. Так, рН зменшився на 0,54-0,75 одиниць; 

гідролітична кислотність – 0,6-1,58 мг-ев/100 г грунту; ступінь насичення грунтів основами 

збільшився на 10,04-26,69%, залежно від норми внесення вапнякового матеріалу; 

 внесення вапнякового матеріалу Calciprill сприяло підвищенню урожайності на 

0,44 – 32,84 % в порівнянні з контролем. 

 науково обгрунтована і економічно ефективна норма внесення гранульованого 

добрива-меліоранта становить 400 кг/га: в даному варіанті спостерігається покращення 

якісних показників грунту поряд зі збільшенням урожайності кукурудзи на зерно. 
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Обґрунтовано особливості виробництва безпечної фітопродукції без використання 

синтетичних технологічних матеріалів з органічним та біодинамічним господарюванням, з новітнім 

технічним та інформаційним забезпеченням за рахунок точного землеробства, no-till та 

інформаційних технологій. Представлено підбір культур, шо відповідають природоохоронним та 

економічним принципам зі створенням різного типу фітоценозів з підвищеною стійкістю до 

біотичних і абіотичних чинників. 

 

Виробництво сировини та продукції для правильного харчування людей корисними, 

смачними, безпечними та якісними стравами має багатогранний характер. На сучасному 

етапі таку продукцію виробляють із природних, антропоприродних (культурно-природних і 

урболандшафтних) та культурних екосистем і їх фітоценозів. 

Наукове обґрунтування розвитку фітоценозів свідчить, що найбільш обґрунтованою з 

позицій охорони навколишнього середовища, є класична схема, яка базується на трійчастому 

принципі формування та функціонування фітоценозів, як основних продуцентів планети 

Земля, що вивчає класична фітопродуцентологія. Кожна частина фітопродуцентології має 

свої особливості щодо виробництва фітопродукції [1–5]. 

Природні та антропоприродні екосистеми характеризуються сталим формуванням і 

функціонуванням біорізноманіття в межах фітоценозів суші та у водоймах. Зокрема, на 

сучасному етапі на території природних та антропоприродних фітоценозів виробляють 

різного значення рослинну, тваринну, грибну продукцію тощо. Із цих фітоценозів найбільше 

виробляють продукцію лікарських рослин. 

Із культурних екосистем та їх фітоценозів виробляють різновидності рослинної, 

грибної, тваринної та інших різновидностей продукції. На сучасному етапі існує декілька 

напрямів виробництва сировини та продукції культурних фітоценозів для харчування 

суспільства та використання в інших напрямах, зокрема: з використанням синтетичних 

технологічних матеріалів на основі екстенсивного та інтенсивного господарювання; без 

використання синтетичних технологічних матеріалів з органічним (натуральним, 

біологічним чи екологічним) та біодинамічним господарюванням; з новітнім технічним та 

інформаційним забезпеченням за рахунок точного землеробства, no-till та інформаційних 

технологій [1–5]. Із цих напрямів найбільшої уваги щодо обґрунтування, проведення 

досліджень та впровадження заслуговують органічне та біодинамічне виробництво. 
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Так, біодинамічне виробництво зародилося з науковим підґрунтям у 1920–1925 рр. в 

Німеччині. Ініціатором цього напряму вважають основоположника антропософії Рудольфа 

Штайнера. Органічний рух було започатковано лише у 1940 році у Швейцарії, що майже на 

20 років пізніше від біодинамічного [1, 2]. 

Мета органічних господарств – гармонізація отримання оптимуму та асортименту, 

якісної та безпечної сировини і продукції з її реалізацією на державному та світовому ринку 

при одночасному покращенні навколишнього середовища, родючості ґрунтів тощо. 

Виробництво органічної продукції – це цілісна система господарювання, яка включає 

ряд основних та акцентованих ланок, зокрема: організаційно-технологічну; правову; 

сертифікацію та стандартизацію на основі міжнародних стандартів; вирощування рослинної 

сировини при замкнутому циклі з тваринництвом; збирання сировини, її транспортування та 

зберігання; переробку сировини та отримання якісної й безпечної продукції; 

транспортування та зберігання продукції; реалізацію продукції на персоніфікованих ринках; 

споживання тощо. 

Природоохоронне та органічне господарювання є особливо актуальним за 

виробництва фітопродукції для дитячого та дієтичного харчування, а також лікування за 

рахунок створення препаратів натурального походження. Такий принцип випливає із двох 

відомих і важливих для людства постулатів: а) при харчуванні їжа повинна бути ліками, а 

ліки – продуктами харчування; б) коли Природа створила хвороби, то вона має і ліки проти 

цих хвороб. 

Біодинамічне виробництво, нажаль, в умовах України лише зароджується і створено 

всього дві ферми, тоді як на принципах органічного виробництва близько двохсот. 

Основний принцип виробництва продукції без використання синтетичних 

технологічних матеріалів – державний спеціалізований супровід щодо відсутності природних 

токсичних речовин і синтетичних препаратів, генетично модифікованих організмів у 

замкненому циклі, за якого виробники забезпечують свої фітоценози органічними добривами 

власних ферм, а тваринництво – кормами власних полів, а також реалізація сертифікованої 

згідно міжнародних стандартів продукції на персоніфікованих ринках. 

Надзвичайно важливе місце за ведення таких господарств належить організаційно-

технологічній методології, де ефективність діяльності таких ферм в першу чергу залежить 

від обґрунтованого підбору культур, шо відповідали б природоохоронним та економічним 

принципам зі створенням різного типу фітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних та 

абіотичних чинників на основі збалансованих сівозмін. 

Дослідження свідчать, що перспективними видами рослин, що практично 

відповідають таким вимогам є спельта, полба, тритикале, різновидності горіхів, глоду, 

шипшини, калини, горобини, айви; хеномелес японський, хурма віргінська, лимонник 

китайський, смородина золотиста, обліпиха, ліщина звичайна, ірга, горобиноірга, мигдаль, 

лохини, абрикосослива шорсткуватоплода, кизильник, яблунегруша, грушеайва, груша 

найкарликовіша, ожина, горобиноаронія, горобиногруша, дерен тощо. 

Із польових культур особливо актуальним є виробництво фітопродукції пшениці 

озимої, овочів, плодів та хмелю для ефективного харчування. 

На сучасному етапі органічним виробництвом в Україні займаються більше 200 

господарств на площі в межах 400 000 гектарів, що надзвичайно мало для умов нашої країни. 

Класичне виробництво органічної сировини та продукції – це система організації та 

функціонування, на принципах міжнародних стандартів і сертифікації, природоохоронно та 

економічно обґрунтованих господарств, де гармонійно моделюють закономірності 

проведення операцій з використанням природного походження (натуральних) технологічних 

матеріалів та контролю біоресурсів фітоценозів і тваринницьких ферм на основі одержаної в 

просторі й часі інформації про стан екосистем, з метою виробництва в асортименті та 
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оптимумі якісної й безпечної продукції, її реалізації на персоніфікованих ринках та 

правильного споживання [6]. 

В умовах України сертифікацію органічної продукції проводять близько 10 

організацій, але найбільшим структурним підрозділом є Органік Стандарт, який сертифікує 

рослинну, тваринну та іншу продукцію на основі міжнародних стандартів, що дає змогу 

виробникам продавити її на міжнародному рівні. 

Слід підкреслити, що в умовах України внаслідок розпаювання земель іде 

реформування агропромислового комплексу, в ряді випадків всупереч науковому 

обґрунтуванню, особливо в напрямку організаційно-технологічної методології. Це 

призводить до погіршення економічної ситуації, стану навколишнього середовища, зокрема 

зменшення родючості ґрунтів, забруднення їх синтетичними технологічними матеріалами тощо. В 

таких умовах особливо актуальним є розробка та впровадження природоохоронних і ефективних 

систем захисту рослин від шкідливих організмів, що є важливою передумовою отримання якісної 

та безпечної продукції для здорового харчування. 

Обґрунтування засвідчують, що на сучасному етапі є нагальна необхідність  

прискорення та поглиблення досліджень щодо гармонізації виробництва безпечної та якісної 

продукції з урахуванням природоохоронних та економічних аспектів. Знання особливостей 

розвитку та поширення найбільш поширених шкідливих організмів, а також впливу на 

рослини шкідливих абіотичних чинників має ключове значення для виробництва безпечної 

фітопродукції. 
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Висвітлено поширення та біологічні особливості фітофагів-шкідників ясена звичайного,який 

використовують при створенні полезахисних насаджень в умовах Житомирської та Київської 

областей. Встановлено, що ясені звичайному – Fraxinus excelsior L. (Oleaceae) поширеними 

фітофагами у полезахисних лісових насадженнях траплялися 6 видів фітофагів: Tomostethus nigritus 

(F.), Gracillaria syringella (F.), Psyllopsis fraxini L., Hylesinus varius (F), Hyphantria cunea Drury., 

Aceria fraxinivora Nal. 

Однією з найбільш актуальних і гострих проблем людства нині є охорона природного 
довкілля, оскільки процеси його негативної трансформації набули глобально небезпечного 
характеру, високих темпів зростання та досягають критично допустимих обсягів [5]. 
Важливим елементом адаптованого раціонального природокористування в агроландшафтах є 
полезахисні лісові насадження, які окрім контурної організації ландшафту виступають 
важливим фактором екологічної оптимізації агроекосистем [1; 4; 7]. 

Для створення полезахисних насаджень використовується біля 50 видів деревних 
рослин, серед яких чільне місце займає і ясен звичайний – Fraxinus excelsior L. (Oleaceae). 
Відомо, що в природних умовах і в штучно створених лісосмугах ясен звичайний пошкоджує 
до 60 видів членистоногих, із них 26 видів прямих карпофагів та такі, що пошкоджують 
квітки і крильчатки насіння [6], а всі інші – філофаги, короїди і лубоїди [2; 3; 10]. 
Поширеними є лише 5 видів: кліщ качановий ясеневий – Aceria fraxinivora Nal., 
американський білий метелик – Hyphantria cunea Drury., міль-строкатка бузкова – Gracillaria 
syringella (F.), листоблішка несправжньо-галова ясенева – Psyllopsis fraxini L., лубоїд 
строкатий ясеневий – Hylesinus varius (F) та лубоїд великий ясеневий – Hylesinus crenatus (F).  

Метою дослідження було вивчення поширення та біологічних особливостей 
фітофагів-шкідників ясена звичайного в умовах полезахисних лісових насаджень 
Житомирської та Київської областей.    

Дослідження проводили упродовж 2016–2019 рр. в полезахисних лісових 
насадженнях з присутністю ясена звичайного не менше 1–5 % в Житомирський та Київській 
областях за відповідними методиками до вивчення фітосанітарного стану рослин роду 
Fraxinus L. та методик, наведених в опублікованих роботах [8; 9; 10; 11]. 

Результати. Встановлено, що на ясені звичайному – Fraxinus excelsior L. (Oleaceae) в 
роки досліджень поширеними фітофагами в умовах полезахисних лісових насаджень 
траплялися 6 видів фітофагів: пильщик чорний ясеневий – Tomostethus nigritus (F.), міль-
строкатка бузкова – Gracillaria syringella (F.), листоблішка несправжньо-галова ясенева –
Psyllopsis fraxini L., лубоїд строкатий ясеневий – Hylesinus varius (F), американський білий 
метелик – Hyphantria cunea Drury., та кліщ качановий ясеневий – Aceria fraxinivora Nal. Із 
наведених видів лише міль-строкатка бузкова та американський білий метелик є поліфагами, 
всі інші – моно- та олігофаги. Однією з особливостей поширення фітофагів в досліджуваних 
областях є те, що в полезахисних лісових насадженнях ясена звичайного Житомирщини 
нами не виявлено міль-строкатку бузкову та американського білого метелика. Причиною 
поширення останнього фітофага на Київщині, ми допускаємо може бути наявність в 
полезахисних насадженнях рослин бузини звичайної (Sambucus racemosa L.), шовковиці 
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білої (Morus alba L.) та клена ясенелистого (Acer negundo L.). Спершу спостерігається масове 
розмноження першого покоління американського білого метелика на шовковиці, клені 
ясенолистому і бузині звичайній, а другого покоління – на багатьох інших рослинах, у тому 
числі і на ясені звичайному. 

Досліджено, що ступінь пошкодження ясена звичайного поширеними шкідниками 
варіює залежно від дати переходу середньодобової температури повітря у квітні вище 
+10 ºС. Так, у 2016 і 2018 рр. середньодобова температура вище наведеного порогу настала 
05.04 і 09.04 відповідно, а у 2017 і 2019 рр. майже на 20 діб пізніше – 26.04 і 24.04 
відповідно. Ступінь пошкодження листків ясеня пильщиком чорним ясеневим, мілью-
строкатко бузковою, листоблішкою несправжньо-галовою ясеневою та американським білим 
метеликом у 2016 і 2018 біла значно вища, ніж в інші роки спостереження. 

Отже, ясену звичайному в умовах полезахисних лісових насаджень Житомирщини і 
Київщини шкодять 6 видів фітофагів: пильщик чорний ясеневий – Tomostethus nigritus (F.), 
міль-строкатка бузкова – Gracillaria syringella (F.), листоблішка несправжньо-галова ясенева 
– Psyllopsis fraxini L., лубоїд строкатий ясеневий – Hylesinus varius (F), американський білий 
метелик – Hyphantria cunea Drury. та кліщ качановий ясеневий – Aceria fraxinivora Nal. 

У полезахисних лісових насадженнях ясена звичайного Житомирщини не виявлено 
міль-строкатку бузкову та американського білого метелика. 

Ступінь пошкодження ясена звичайного поширеними шкідниками варіює залежно від 
дати переходу у квітні середньодобової температури повітря вище +10 ºС. Вищий ступінь 
пошкодження рослин фітофагами спостерігається в роки більш раннього (на початку квітня) 
терміну температурного оптимуму розвитку шкідників. 
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Показано особливості формування кормової продуктивності (20,3-36,6 т/га зеленої та 4,1-7,1 

т/га сухої маси) та поживності (збір 3,77-6,53 т/га кормових одиниць, 0,59-1,02 т/га перетравного 

протеїну) рослин кормової капусти при використанні в сировинному конвеєрі. Проведено 

економічний та енергетичний аналіз технологій вирощування кормової капусти, залежно від 

системи удобрення. 

 

Завданням кормовиробництва є забезпечення тваринництва кормовою сировиною з 

такими параметрами якості та собівартості, які давали б змогу отримувати 

конкурентоспроможну продукцію. Це можливо лише за науково-обґрунтованих технологій 

утримання тварин та виробництва кормів [1]. Важливою складовою ефективного ведення 

кормовиробництва є сировинний конвеєр, який забезпечує надходження зелених кормів 

довший період. Вирішення цієї проблеми досягається використанням широкого спектру 

кормових культур, як однорічних так і багаторічних. 

Кормова капуста (Brassica subspontanea Lezg) в польовому кормовиробництві рослина 
порівняно нова. Разом з тим, завдяки високим кормовим якостям набуває поширення та має 

перспективи введення у кормовиробництво в усіх зонах [2]. Її використовують на корм у 

свіжому та силосованому вигляді, вирощують на випас. За біологічним циклом це дворічна, 

перехреснозапильна рослина. В перший рік утворює тонкі і розгалужені стебла з листками 

великих розмірів, на другій – насіння [3]. Дорослі рослини витримають заморозки до мінус 

10–14 
0
С, що дозволяє використовувати зелену масу пізно восени і до настання сталих 

морозів, що дозволяє подовжити на 2–3 тижні період надходження дешевого зеленого корму. 

Врожайність зеленої маси за весняної сівби становить –700 ц/га, післяукісної – 300–400, 

післяжнивної до 300 ц/га. Врожай зеленої маси рослин кормової капусти складається в 

основному з листків, розміри яких до 70 см в довжину та до 40 см в ширину. Саме тому, 

рослини містять велику кількість біологічно цінних поживних речовин і є молокогонним 
кормом для корів. В 100 кг зеленої маси міститься 15–16 кормових одиниць, 2,2 кг 

перетравного протеїну, 60–100 мг вітаміну С 12–14 % сухої речовини, 1,5–5,4 % цукрів, 1,2–

4,0 % білку, малу кількість клітковини. Наявність достатньої кількості цукрів дозволяє 

отримувати з кормової капусти якісний силос [4]. 

Кормова капуста виносить з 100 кг урожаю 0,30–0,35 кг азоту, 0,12–0,14 кг фосфору та 

0,40–0,44 кг калію. Тому під посівом вносять органічні (30–40 т/га) та мінеральні добрива 

(N80-100Р40-60К80-100). 

Довготривалий час в зоні Полісся не проводилось вивчення особливостей біологічних 

параметрів та продуктивності нових сортів кормової капусти та зокрема впливу систем 

удобрення на ці ознаки. Тому, метою наших досліджень було вивчення продуктивності 
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рослин кормової капусти сорту Бора та оптимізації системи удобрення, для пізнього 

використання в сировинному конвеєрі (схема досліду на рис. 1). 
За результатами трирічних досліджень встановлено, що удобрення позитивно впливало 

на формування ростових процесів. Так, аналіз показників густоти сходів кормової капусти 
(дата сівби 10.05) показав, що польова схожість рослин (контроль - 67,5 %) при внесенні 
мінеральних добрив збільшилась: на варіанті з внесенням препарату Екоплант на 3,0 %; 
N16Р16К16 - на 5,3 %; N60Р30К60 - на 7,7 %. 

Найвищу висоту рослин кормової капусти при сировинному використанні (52,8 см) 
відмічено на варіанті з внесенням мінерального добрива у нормі N60Р30К60 та проведення 
позакореневого підживлення рослин рідкими мінеральними добривами Росток Макро (норма 
2 л/га) в комплексі з нанопрепаратом Сизам (0,25 мл/га), що на 17,0 см (47,5 %) вище у 
порівнянні до контрольного варіанту та на 5,5-13,9 см (11,6-35,7 %) вище за інші варіанти 
системи удобрення. 

Аналіз результатів досліджень показав, що за кормовою продуктивністю посівів 
кормової капусти для пізньоосінього використання в середньому за три роки виділилось два 
варіанти: з повним внесенням мінеральних добрив N60Р30К60 та підживленням рідкими 
мінеральними добривами Росток Макро в поєднанні з нанопрепаратом Сизам і варіант із 
заниженими нормами внесенням N16Р16К16, де отримали 36,6 та 29,2 т/га зеленої маси, що на 
29,8-62,7 % вище чим варіант, де застосували Екоплант та на 43,8-80,3 % до контролю. 

 

 
Рис 1. Кормова продуктивність кормової капусти залежно від удобрення, середнє за 2017-

2019 рр., т/га. НІР05=0,66 т/га 

Збір поживних речовин становив 3,77-6,53 т/га кормових одиниць, 0,59-1,02 т/га 

перетравного протеїну (табл. 1). Приріст врожаю поживних речовин за рахунок системи 

удобрення становив 7-73% та 11-80%. Найбільший збір кормових одиниць 6,53 т/га та 

перетравного протеїну 1,02 т/га встановлено на варіанті з внесенням під основне удобрення 

мінеральних добрив у нормі N60Р30К60 з підживленням в період вегетації рідким добривом 

Росток Макро в поєднанні з нанопрепаратом Сизам, що на 18-36 та 25-30% вище за інші 

варіанти удобрення.  

Зоотехнічною наукою встановлено, що для задоволення повної потреби тварин у білку 

раціони повинні містити у розрахунку на 1 кормову одиницю в середньому не менше 105-

110 г перетравного протеїну. У зеленому кормі кормової капусти на 1 кормову одиницю 

припадає 155,9-156,2 перетравного протеїну. 
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Таблиця 1. 
Вплив строку сівби та системи удобрення на якість корму в однорічних сумішках, при 

сировинному використанні, в середньому за 2017-2019 рр. 

Норми добрив 

Збір кормових 

одиниць, т/га 

Збір перетравного 

протеїну,т/га 

Забезпеченість 1 кормової 

одиниці перетравним 

протеїном 

Без добрив  3,77 0,59 156,0 

Екоплант 4,05 0,63 156,2 

N16Р16К16 5,52 0,86 155,9 

N60Р30К60  + «Росток» 

Макро + Сизам 

6,53 1,02 156,2 

 

Аналіз економічної ефективності (за цінами 2019 року) показалив, що зі збільшенням 

норм добрив витрати при вирощуванні кормової капусти на зелений корм (сировинне 

використання) збільшуються на 58,7-100,4 % (6351-8019 грн/га) відносно контрольного 

варіанту (4002 грн/га). 

Собівартість зеленого корму, також, напряму залежала від вартості удобрення. Так, 

собівартість корму на контролі становила 197,2 грн/т. Використання комплексних 

мінеральних добрив N16Р16К16 підвищує собівартість зеленого корму на 10,3 %; 

використання N60Р30К60 з підживленням Росток Макро в поєднанні з нанопрепаратом Сизам 

на 11,1 %; Екоплант – 93,5 % в порівнянні до контрольного варіанту. 

Найвищий економічний ефект (5328,5 грн/га умовно чистого прибутку) при 

сировинному використанні посівів кормової капусти отримано, при внесенні комплексних 

мінеральних та добрив N16Р16К16, що дозволяє отримати зелений корм з собівартістю 217,5 

грн/т з рівнем рентабельністю виробництва 83,9 %. Коефіцієнт енергетичної ефективності 

становив 4,0 Гккал, коефіцієнт конкурентоспроможності – 1,45. 

Таким чином, кормова капуста при сировинному використанні (строк сівби 10.05) 

забезпечує достатньо високу продуктивність 29,2–36,6 зеленої та 6,0–7,1 т/га сухої маси, 

врожай поживних речовин становив 3,77-6,53 т/га кормових одиниць, 0,59-1,02 т/га 

перетравного протеїну, залежно від інтенсифікації виробництва. Найвищий економічний 

ефект отримано на невисоких фонах удобрення N16Р16К16, де умовно чистий прибуток 

становив 5328 грн/т, собівартість продукції 217,5 грн/т з рівнем рентабельності виробництва 

83,9 %. 
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Проведенні дослідження, щодо впливу системи удобрення та різних способів обробітку 

ґрунту на урожайність люпину вузьколистого. За допомогою вагового методу та статистичної 

обробки із використанням прикладних комп’ютерних програм проведено облік врожаю, за 

результатами досліджень встановлено, що основний обробіток ґрунту та удобрення підвищують 

урожайність люпину вузьколистого. 

 

Однією з цінних зернобобових кормових культур є люпин. За амінокислотним 

складом подібний білку сої, особливістю зерна є низький вміст трипсину, який дозволяє 

використовувати зерно без попередньої термічної обробки. Зерно люпину багате на 

рослинний білок, завдяки якому легко пристосовується до ґрунтово-кліматичних умов, та 

маючи глибокопрониклу кореневу систему здатне добре засвоювати важкорозчинні форми 

фосфору та кальцію, що є неможливим для інших рослин. Люпин вузьколистий не 

вибагливий до родючості ґрунту, а й сприяє підвищенню його родючості фіксуючи азот з 

атмосфери, мінералізуючи рослинні та кореневі рештки, роблячи його економічно дешевим 

та екологічно безпечним добривом для ґрунту [4].  

Сорти люпину вузьколистого за рівнем продуктивності не мають значної відмінності, 

а навіть поступаються у порівнянні з сортами люпину жовтого та білого [1]. Придатні сорти 

для вирощування на Поліссі України мають здатність добре витримувати приморозки на 

весні, що дає можливість висівати культуру у досить ранні строки, фотосинтез відбувається 

навіть за низьких плюсових температур, а вегетаційний період проходить не зважаючи на 

погодні умови.   

Сорти, які вирощуються зараз в Україні придатні до механізованого вирощування та 

досить висопродуктивні, мають високий вміст білку, скоростиглі, як насіння так і зелена 

маса легко адаптується до умов навколишнього середовища. 

Досягти високого урожаю можна використовуючи біологічний потенціал 

продуктивності культури, шляхом підбору інтенсивних сортів, правильного розміщення 

культури в сівозміні, обробітку ґрунту, застосуванню добрив, догляду за посівами, захистом 

культури від бур‘янів, шкідників та хвороб. 

При вирощуванні люпину вузьколистого значний вплив має обробіток ґрунту, який 

підвищує його родючість, збільшує продуктивність рослин, зменшує забур‘яненість посівів. 

Завдяки застосуванню основного обробітку ґрунту зменшується забур‘яненість 

посівів люпину вузьколистого шляхом перерозподілу насіння бур‘янів та органів їх 

вегетативного розмноження в орному шарі ґрунту. Покращується фізичний стан ґрунту, 

розвиток кореневої системи, зменшується фактична забур‘яненість, збільшується 

конкурентна здатність культурних рослин у боротьбі за поживні речовини які збільшують 

урожайність [3]. 

Негативний вплив на посіви люпину вузьколистого має плоскорізний обробіток 

ґрунту який збільшує чисельність бур‘янів в період вегетації рослин, зменшує 

вологоздатність ґрунту, погіршує структуру ґрунту, зменшує пошаровий розподіл поживних 

речовин в ґрунті, що призводить до зменшення урожайності [3]. 

Підвищенню урожайності зерна люпину вузьколистого сприяє застосування добрив, 

що є додатковим джерелом живлення яке має вплив на ріст та розвиток рослин [5]. 
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Застосовуючи агротехнічні заходи, хімічні засоби захисту, внесення добрив 
зменшується забур‘яненість посівів, підвищується родючість ґрунту збільшується 
урожайність сільськогосподарських культур.   

Тому ми дослідили ефективність вирощування люпину вузьколистого на дерново-
середньопідзолистому супіщаному ґрунті. 

Наші дослідження проводилися протягом 2016–2018 рр. в умовах дослідного поля 
Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України у 
стаціонарному та тимчасових дослідах. Досліджували чотири способи обробітку ґрунту 
(оранка, 18–20 см; оранка, 12–14 см; дискування, 8–10 см; плоскорізний обробіток, 18–20 см) 
та три фони удобрення (без добрив; органічна система; органо-мінеральна система). 
Повторність досліду триразова. Ділянки першого порядку мали посівну площу 529 м

2
 

(обробіток ґрунту). Ділянки другого порядку (система удобрення) – облікова площа 72 м
2
. 

Ваговим методом здійснювали облік врожаю за методикою державного 
сортовипробування сільськогосподарських культур. Статистичну обробку 
експериментальних даних здійснювали згідно методики Доспєхова із використанням 
прикладних комп‘ютерних програм . 

За результами проведених наших досліджень встановлено, що удобрення та способи 
обробітку ґрунту які досліджувались по різному впливали на урожайність люпину 
вузьколистого. Органічні та мінеральні добрива збільшували урожайність люпину 
вузьколистого, а способи обробітку ґрунту які досліджувалися мали не значний вплив на 
збільшування урожайності люпину вузьколистого.  

Зниження урожайності люпину вузьколистого спостерігалось за безполицевих 
обробітків ґрунту, порівняно з обробітками з перевертанням скиби, які не залежали від 
добрив. На варіанті без внесення добрив спостерігались втрати, які коливались від 0,05 до 
0,02 т/га, порівняно з основним обробітком ґрунту на глибину 18–20 см. 

При застосуванні органо-мінеральної та органічної систем удобрення спостерігалась 
більша урожайність люпину вузьколистого. Внесення добрив збільшувало урожайність зерна 
люпину вузьколистого від 83,6 до 85,6 % у варіантах із обертанням скиби та від 85,6 до 
84,5,7 %  – при дискуванні ґрунту. 

З використанням органічної системи удобрення урожайність зерна люпину 
вузьколистого зростала від 0,38 до 0,49 т/га. 

Нами було отримано високу урожайність яка становила 1,87 т/га за основного 
обробітку ґрунту на глибину від 18 до 20 см за органо-мінеральної системи удобрення. 

Висновки. За результатами проведених досліджень видно, що кращим способом 
обробітку ґрунту, який значно підвищує урожайність люпину вузьколистого в умовах 
правобережного Полісся України, є оранка на глибину 18–20 см. За використання органо–
мінеральної та органічної систем удобрення разом з обробітками ґрунту значно збільшує 
урожайності люпину вузьколистого від 0,38 до 0,85 т/га. 

На дерново-середньопідзолистому супіщаному ґрунті Полісся України доцільно 
застосовувати основний обробіток ґрунту у поєднанні з органічною та органо-мінеральною 
системою удобрення. 
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Анотація: нами проаналізовано сумісний вплив систем удобрень та рідких органо-

мінеральних добрив в 5-ти пільній короткоротаційній сівозміні на урожайність картоплі та вміст 

аскорбінової кислоти. Дослідження підтвердили високу ефективність біопрепаратів, так найвищу 

урожайність було отримано за умов використання Мочевину К№2, Органік Д2М та Гумату калію. 

Ключові слова: короткоротаційна сівозміна, система удобрення, органо-мінеральні 

добрива, урожайність.  

Постановка проблеми. Картопля є досить затратною культурою та потребує великої 

кількості добрив для вирощування. Незалежно від ґрунтовокліматичних умов та зон 

вирощування, внесення добрив під цю культуру є необхідною умовою одержання високого 

та якісного врожаю [1]. Раціональне використання добрив забезпечує 40-50 % і більше 

приросту врожаю. В якості добрива для картоплі найбільш доцільно застосовувати органо-

мінеральну систему удобрення, за якої сприятливими формуються фізико-механічні, водні 

властивості, поживний режим ґрунту та ін. Найбільш ефективним органічним добривом для 

картоплі є гній, але нажаль у теперішніх ринкових умовах його катастрофічно не вистачає, у 

зв‘язку з різким зменшенням поголів‘я тварин, тому на разі постає необхідність пошуку 

нових альтернативних джерел надходження органічної маси до ґрунту, які б сприяли не лише 

отриманню високих врожаїв, але й забезпечували поліпшення та охорону родючості ґрунтів. 

Мінеральні ж добрива є високовитратними і використовувати їх слід з найбільшою віддачею, 

ефективністю та окупністю [2-3]. 

Перспективним у цьому аспекті є залучення вторинної продукції рослинництва – 

соломи, позакореневих решток, сидератів та виготовлення на їх основі нового покоління 

органо-мінеральних добрив, застосування яких у дозах на порядок нижчих порівняно з 

рекомендованими дозами традиційних органічних добрив, не поступалися б, а то й 

перевищували їх за ефективністю [7-8].  

Тому нами на базі науково-дослідного стаціонару розміщеного в Черняхівському 

районі Житомирської області (поблизу с. В. Горбаша) в п‘ятипільній короткоротаційній 

сівозміні був закладений дослід щодо вивчення впливу органо-мінеральних добрив на 

урожайність картоплі та якісні показники. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження закладені в 2010 році у стаціонарному 

досліді дослідного поля ЖНАЕУ в короткоротаційній 5-ти пільній сівозміні на ясно-сірому 

лісовому ґрунті. Орний шар ґрунту характеризується низькою забезпеченістю гумусом, 

слабокислою реакцією ґрунтового розчину (рН КСl 4,8) та низькою забезпеченістю 

основними елементами живлення. Повторність досліду триразова. Площа посівної ділянки 

130 м
2
 (4,7х27,6); площа облікової ділянки 110 м

2
 (4х27,6); ширина захисної смуги 2 м; 

ширина коридорів між полями сівозміни 2 м. Дослід закладали за методикою Д. А. 

Доспехова [5, 6].  

Досліджувані препарати внесені до Переліку пестицидів і агрохімікатів, які дозволені 

для використання в Україні. Мочевин К №1, р. (1л/га) – діюча речовина – макроелементи 

(NPK), мікроелементи 0,1%, сприяє розвитку кореневої системи, біомаси рослин та покращує 

їх імунну систему; Мочевин К №2, р. (1л/га) – діюча речовина – макроелементи (NPK), 
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мікроелементи 1 г/л, сприяє зменшенню потреби рослин у волозі, при цьому підвищує 

стійкість до засухи, сприяє утворенню додаткових пагонів, прискорює дозрівання; Органік 

Д2М, р (1л/га) – діюча речовина – N – 2,0–3,0 %, P2O5 – 1,7–2,8 %, K2O – 1,3–2,0 %, кальцію 

загального – 2,0–6,0 %, органічних речовин – 65–70 % (у перерахунку на вуглець) підвищує 

імунітет рослин до різних захворювань, сприяє підвищенню схожості та енергії проростання 

насіння, зменшує вміст нітратів у плодово-овочевій продукції, призупиняє надходження 

важких металів і радіонуклідів у рослин; збільшує вміст у ґрунті легкодоступних поживних 

речовин; підвищує мікробіологічну активність ґрунту; Гумат калію (2 л/га) – діюча речовина 

– макроелементи (NPK), мікроелементи 0,3-2,5 г/л, підвищує стійкість рослин до посухи, 

заморозків, сприяє кращому росту і розвитку рослин.  

Варіанти систем удобрення, які застосовували для вирощування картоплі наступні: 1 – 

біологічний контроль, 2 – органічна система (гній, 50 т/га під картоплю), 3 – органо-

мінеральна система (50% органічних добрив і 50% мінеральних добрив), 4 – мінеральна 

система удобрення. 

Результати досліджень. Аналізуючи отримані результати досліджень, 

середньозважений показник за період 2014-2016 рр., слід відмітити, що найбільшою 

продуктивністю (рис. 1) відрізняється система удобрення, де є як органічна складова, так і 

мінеральна, у порівнянні з контрольним варіантом. Так за умов органо-мінеральної системи 

удобрення було отримано урожайність на рівні 31,9 т/га та за умов мінеральної системи – 

30,97 т/га. При органічній системі удобрення (гній 50 т/га) було отримано урожайність 29,30 

т/га. Найнижчі показники урожайності отримані за умов біологічного контролю – 24,13 т/га. 

Аналізуючи сумісну дію систем удобрення та біологічних препаратів, потрібно відзначити, 

що найвищі показники урожайності були за умов органо-мінеральної системи удобрення при 

використанні Мочевину К№2 – 38,54 т/га та Органік Д2М – 38,02 т/га. Така ж сама 

тенденційна залежність, щодо препаратів спостерігається і за умов органічної системи 

удобрення 37,3 т/га при використанні Мочевину К№2 та 37,31 т/га – Органік Д2М. При 

умовах мінеральної  системи удобрення також було отримано досить високу урожайність із 

використанням Мочевину К№2 – 37,24 т/га  та Гумату калію 37,74 т/га.  

Також нами проаналізовано вміст вітаміну С в бульбах картоплі (рис. 2) та 

встановлено, що уміст  аскорбінової кислоти залежав від системи удобрення та препаратів і 

коливався у середньому від 20,6 мг/кг до 22,0 мг/кг. Найбільший уміст вітаміну С – 20,9 

мг/кг був у варіанті 3 (органо-мінеральна система) та 20,7 мг/кг у варіанті 4 за мінеральної 

системи удобрення. За органічної (50 т/га гною) системи удобрення у варіанті 2 та 

біологічного контролю вміст вітаміну С становив 20,6 %. Аналізуючи сумісну дію 

препаратів та систем удобрення, потрібно відмітити, що за умов органо-мінеральної системи 

удобрення було отримано найвищі показники вмісту аскорбінової кислоти, так при 

використанні Органік Д2М та Гумату калію вони відповідно становили 22,0 та 21,9 %. У 

варіанті 2 за органічної системи також зберігається тенденційна залежність, щодо вмісту 

вітаміну С, при використанні Органік Д2М та Гумату калію показники відповідно були 21,8 

та 21,7 %. За умов мінеральної системи найвищі показники отримані при застосуванні 

Органік Д2М – 21,9 % і Мочевину К№2 – 21,7 %. Дія інших препаратів є значно нижчою, але 

в порівнянні з біологічним контролем та контролями по системах удобрення показники є 

значно вищими, що доводить позитивну дію впливу позакореневого підживлення. 
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1. Біологічний контроль; 2. Органічна система гній (50 т/га); 3. Органо-

мінеральна система; 4. Мінеральна система (N50P40K70) 

 

Рис. 1. Урожайність картоплі залежно від систем удобрення та рідких органо-

мінеральних добрив середньозважений показник за 2014−2016 рр., т /га 
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1. Біологічний контроль; 2. Органічна система гній (50 т/га); 3. Органо-

мінеральна система; 4. Мінеральна система (N50P40K70) 

 

Рис. 1 Вміст аскорбінової кислоти в бульбах картоплі залежно від різних систем 

удобрення та біологічних препаратів середньозважений показник за 2014 – 2016 рр., (%) 
 

Висновок. В результаті аналізу продуктивності картоплі у короткоротаційній 

сівозміні за три роки досліджень було встановлено, що найбільш адаптованою системою 

удобрення є органо-мінеральна система з використанням органо-мінеральних добрив таких 
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як Мочевин К№2 та Органік Д2М. Вміст вітаміну С в бульбах картоплі залежав від системи 

удобрення та препаратів і коливався у середньому від 20,6 мг/кг до 22,0 мг/кг. 

.  
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Поліський національний агроекологічний університет, Житомир 

 
В Україні значно збільшилися посівні площі льону олійного, насіння якого є придатним для 

виготовлення олії, спектр господарського використання якої включає і харчову промисловість. Тому 

дослідження з визначення впливу строків зберігання сировини на якість олії лляної є актуальними.  
 

З багатьох причин в Україні майже не вирощується льон-довгунець, проте значно 

збільшилися посівні площі льону-кучерявця, який є придатним для виготовлення олії, спектр 

господарського використання якої включає і харчову промисловість. Всучасних умоваху 

харчовійпромисловості та фармакології широко використовуються омега-3 ненасичена 

жирна, альфа-ліноленова та інші кислоти, які складаютьлляну олію, що добувають з 

розмеленого насіння льону [1]. 

Зберігання до переробки і раціональне використовування рослинної олійної сировини 

залишається найскладнішою задачею. Вирішити її можна тільки при глибокому вивченні 

біохімічних процесів, що відбуваються в насінні, використовуванні їх фізіологічних 

властивостей при обробці, зберіганні і переробці олійної сировини [2]. Значний вплив на 

якість лляної олії мають сортові особливості та абіотичні фактори вегетаційного періоду. 

Найвищий рівень олійності (до 50%) та високий вміст альфа-ліноленової кислоти (до 78,8%) 

виявлено у більш сприятливі для вирощування льону олійного роки [3].  

Мета роботи – виявлення особливостей формування якості олії лляної залежно від 

сорту, строків зберігання насіння та абіотичних факторів вегетаційного періоду. 

Вміст олії в насінні льону, залежить від низки факторів, в першу чергу – від сортових 

особливостей та умов вирощування олійних культур [5]. Кліматичні фактори – світло, тепло і 

волога – суттєво впливають на ефективність олієутворення. Залежно від географічної 

широти значення йодного числа лляної олії змінюється таким чином (г/100 г): Архангельськ 

– 195, Москва – 180, Ташкент – 154 [6]. Льон олійний вимогливіший до тепла (20-22°С) під 

час достигання і потребує його більше ніж льон-довгунець. Ця культура є посухостійкою, а 

потреба у воді менша ніж у льону-довгунця. Такі зміни погоди відносно багаторічних 

показників сприятливі для льону олійного. Хід окремих метеорологічних факторів подано в 

таблиці 1.            Таблиця 1 

Сума опадів та середня температура повітря за період вегетації льону за даними 

Коростенської метеостанції 

Місяць 

Сума опадів, мм Середня температура повітря, °С 

2018 рік 2019 рік 
середня-

багаторічна 
2018 рік 2019 рік 

середня 

багаторічна 

Квітень 21,6 29,8 42,2 11,2 9,2 6,6 

Травень 44,0 57,4 47,4 15,1 13,9 13,4 

Червень 29,8 19,6 75,3 20,2 18,7 16,3 

Липень 79,6 80,2 89,6 21,2 19,0 18,4 

Серпень 11,6 73,6 70,1 19,9 20,9 17,3 
Як видно з даних таблиці 1 як 2016 так 2017 роки відзначалися нестачею опадів 

порівняно з багаторічними показниками. Більша  кількість опадів у 2016 році була у липні 
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місяці, у 2017 році - припадала в основному на серпень, тобто на період дозрівання та 
збирання льону олійного. Середньодобова температура повітря впродовж вегетаційного 
періоду льону олійного була значно вищою ніж багаторічні показники, проте у 2017 році 
вони були дещо ближчими до багаторічних. Отже цей рік можна характеризувати як більш 
сприятливий для формування якості насіння льону олійного. Найбільший негативний вплив 
на якість олії лляної мали погодні умови посушливого 2015 року (табл. 2).  

Таблиця 2. 
Якість насіння льону та олії залежно від сорту та періоду вегетації 

Сорт Рік 
Маса 1000 

насінин, г 

Вміст 

олії, % 

Вихід 

олії, % 

Збір олії, 

кг/га 
Йодне число, г/100г 

Еврика 

2015 6,8 40,0 30,4 380,0 177,2±1,9 

2016 7,0 41,8 31,5 548,1 183,2±1,9 

2017 7,1 42,7 32,4 622,1 182,5±1,3 

Лірина 

2015 6,7 43,8 33,5 361,8 173,3±1,9 

2016 6,8 44,7 34,6 491,3 180,2±1,6 

2017 7,0 45,1 35,0 542,5 179,7±1,9 

З даних таблиці 2 видно, що у сприятливому для вирощування 2017 році 
характеризувався дещо вищими показниками вмісту рослинного жиру у сортів льону, що 
досліджувалися. Вищою олійністю характеризувався сорт Лірина, який на 3,8-2,4% 
переважав сорт Еврика за цим показником. Проте збір олії за рахунок вищої врожайності був 
у сорту Еврика. Вищим йодним числом характеризувався також сорт вітчизняної селекції. 
Маса 1000 насінин виявилася стабільною ознакою з точки зору генетичних особливостей 
сорту і дещо змінювалась залежно умов періоду вегетації. 

Одними з основних показників якості рослинних олій є йодне та кислотне числа. 
Кислотне число визначає кількість мг КОН, яке необхідне для нейтралізації вільних жирних 
кислот, що містяться в одному грамі жиру. Воно в значній мірі характеризує якість жирів та 
вказує на відносний вміст вільних жирних кислот. Наявність значної кількості вільних 
жирних кислот небажано в харчових та технічних жирах, отже повинно бути невелике 
кислотне число. Згідно ДСТУ ISO 150-2002 кислотне число для лляної олії повинно бути не 
більше 5,0 мг КОН/г. Кислотне число олії непостійне, воно знижується за достигання насіння 
і збільшується при проростанні його за рахунок гідролізу жирів а також при тривалому 
зберіганні насіння олійних культур. 

Йодне число показує, яка кількість грамів йоду може бути зв‘язано з 100 грамами жиру. 
Йодне число– важлива константа, яка характеризує ступінь ненасиченостікиснем кислот, які 
входять до складу даного жиру. Високе йодне число вказує на значну кількість ненасичених 
жирних кислот, що робить олію особливо цінною при використанні її в фармацевтичних, 
технічних і харчових цілях. 

Чим більше ненасичених кислот, тим вищі технічні й харчові якості олії. Крім того 
йодне число – показник чистоти олії. Однак для льняноїолії йодне число повинно бути не 
більше 200,0 мг І2/100 г 

Висока харчова та технічна якості олії залежно від сортового складу, удобрення та 
норм висіву варіює в межах 175 – 190 мг йоду на 100 г олії. Результати визначення якості 
олії лляної наведені у таблиці 3. 

Таблиця 3.  

Зміна якості лляної олії залежно від сортового складу та строків зберігання насіння, 

середнє за 2015-2017 рр. 

Сорт 
Строк зберігання 

насіння, місяців 
Вміст олії, % 

Вихід олії, 

% 

Йодне число, 

мг/100 г 

Кислотне 

число, мг 

КОН/г 

Еврика 

3 41,6 31,5 184,6±1,7 1,17 

6 41,5 31,3 183,2±1,9 1,31 

9 41,2 31,3 182,5±1,3 2,29 

Лірина 

3 44,8 32,6 180,5±1,5 1,21 

6 44,6 32,3 180,2±1,6 1,28 

9 44,2 32,1 179,7±1,9 2,69 
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Як видно з даних таблиці 3, строки зберігання насіння льону олійного та його сортовий 
склад мали вплив на збір і якість олії лляної. Максимальний вміст олії відзначено у сорту 
Лірина  на початковому етапі зберігання. На період завершення зберігання  вміст і вихід олії 
лляної незалежно від сортового складу дещо ( на 1,0 та 1,3 % відносних) зменшувались. 

Встановлена також тенденція зміни якості продукції переробки залежно від строків 
зберігання сировини. Так йодне число залежно від строків зберігання знизилося з 184,6 до 
182,5 ( на 1,1 % ) у сорту Еврика та від 180,5 до 179,7 ( на 0,4 % ) у сорту Лірина. Йодне 
число дає змогу оцінити якість олії, придатність її для використання. Оскільки приєднання 
йоду відбувається у місці подвійних зв‘язків у молекулах ненасичених жирних кислот, йодне 
число дає уявлення про вміст цих кислот в олії. Чим вище йодне число, тим легше 
окислюється олія, тому вона більш придатна для вживання в якості ліків (за рахунок омега-3, 
омега-6 кислот), виготовлення лаків, фарб, оліфи та для вживання в їжу без прожарювання. 

Йодні числа жирів у процесі зберігання насіння внаслідок окислення знижуються. Тому 
величина йодного числа є також непрямим показником свіжості олії (ДСТУ 4569:2006). В 
наших дослідженнях також встановлено зменшення йодного числа, проте цей процес за 
умови зберігання у холодильнику відбувався надзвичайно повільно (табл. 3). 

Кислотне число лляної олії за збільшення тривалості зберігання сировини навпаки 
збільшувалося. Так, наприкінці строку зберігання воно зросло до 2,29 у сорту Еврика та 2,69 
у сорту Лірина, або у 1,96 та у 2,2 рази. Однак за оптимальних умов зберігання кислотні 
числа були в межах дозволених державними нормативними документами.Кислотне число це 
одна з основних показників придатності олії для харчових потреб. Показник характеризує 
вміст вільних жирних кислот у жирі, кількість яких збільшується за рахунок розщеплення 
молекул тригліцеридів. Накопичення у жирі вільних жирних кислот свідчить про зниження 
його якості. Державними стандартами обмежується вміст вільних жирних кислот у харчових 
жирах. Значення кислотного числа характеризує товарний сорт і доброякісність харчових 
жирів, а вільні жирні кислоти видаляються із жирів при лужній рафінації. 

Висновки: 
1. За рекомендованих режимів і способів зберігання сировини для виробництва лляної 

олії показники її якості змінюються незначно і продукція переробки відповідає вимогам 
чинних державних стандартів.  

2. Істотний вплив на якість олії лляної, а саме на олійність та ступінь ненасиченості 
жирних кислот мають погодні умови вегетаційного періоду.  

3. В умовах Полісся льон олійний забезпечує високій вихід якісної олії з йодним 
числом 175-185, що вказує на високий вміст в олії полі ненасичених жирних кислот і дає 
можливість її використання на лікарські, харчові та технічні потреби. 
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Відомо, що при комплексному захисті картоплі від листкових хвороб важливу роль 
відіграє хімічний та біологічний методи лікування [4,6]. Для оптимального використання 
фунгіцидів та біопрепаратів, важливо знати принцип дії та тип активності діючих речовин, 
що входять до їх складу, а також ефективність проти збудників, здатність формувати приріст 
урожаю, володіти профілактичними, захисними, лікувальними властивостями та зберігати 
стійкість і рухливість при дії факторів навколишнього середовища [3,5].  

Тому, нами проведено експериментальні дослідження щодо виявлення фунгіцидної 
активності різних препаратів проти фітофторозу та альтернаріозу картоплі, які без 
застосування засобів захисту можуть знижувати урожай на 40–50 [1,2]. % . 

В результаті обприскування насаджень картоплі препаратами різного походження 
відмічено значне зниження розвитку фітофторозу та альтернаріозу порівняно з контролем 
(табл. 1). Так, ураження листя збудником Phytophthora infestans інтенсивнішим було у перші 
10 днів і при обприскуванні хімічними фунгіцидами становило 56,4–68,4 %, біологічними — 
78,2–83,9 %.          Таблиця 1 
Фунгіцидна активність препаратів проти фітофтрозу картоплі сорту Глазурна (середнє за 

2013-2015 рр.) 

Варіант досліду 

Тривалість експозиції на рослинах 

початкова через 5 днів Через 10 днів через 20 днів 

н
ек
р
. 

 ш
т.

/л
и
ст

 

% 

н
ек
р
. 

 ш
т.

/л
и
ст

 

% 

н
ек
р
. 

 ш
т.

/л
и
ст

 

% 

н
ек
р
. 

 ш
т.

/л
и
ст

 

% 

Контроль 
(обробка водою) 

88,2 100 94,6 100 116,0 100 123,2 100 

Псевдобактерін-2, в.р., 
1,0 л/т 

35,4 41,0 68,9 72,8 92,4 78,2 105,4 85,7 

Трихофіт, р.,  
5,0 л/га 

36,2 41,1 52,6 55,6 97,4 83,9 100,6 81,7 

Фітоспорин-М, п., 3,0 
кг/га 

24,0 27,2 49,2 52,0 97,8 79,1 92,8 75,5 

Акробат МЦ, в. г., 2,0 
кг/га 

36,2 41,0 45,0 47,6 79,4 68,4 74,6 60,6 

Антракол, з. п., 
1,5 кг/га 

14,8 16,7 47,0 49,7 65,4 56,4 64,0 51,9 

Консенто 450 SС, к.с., 
2,0 л/га 

16,8 19,1 52,0 54,9 75,6 65,2 66,8 54,4 

НІР0,5  8,3 
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Із хімічних препаратів у цей період кращий захисний ефект забезпечував  Антракол, з. 

п., 1,5 кг/га,  де ураження рослин становило 56,4 %, що вище на 8,8, 12,0 % в порівнянні із 

препаратами Консенто 450 SС, к.с., 2,0 л/га та Акробат МЦ, в. г., 2,0 кг/га. Серед біологічних 

фунгіцидів ефективнішим виявився Псевдобактерін-2, в.р., 1,0 л/т (78,2 %). 

Моніторинг ділянок через 20 діб після застосування фунгіцидів показав, що найвищу 

фунгіцидну активність проти хвороби виявляють препарати  Антракол, з. п., 1,5 кг/га та 

Фітоспорин-М, п., 3,0 кг/га, де ураження зменшилось відповідно до 51,9, 75,5 %. 

Для збудника Alternaria solani також ураженість листків було інтенсивнішим у перші 

10 днів і сягало при застосуванні хімічних препаратів 22,8–41,6 %, біологічних — 51,4–

76,8 % (табл. 2). 

 Таблиця 2 

Фунгіцидна активність препаратів проти альтернаріозу картоплі сорту Глазурна (середнє за 

2013-2015 рр.) 

Варіант досліду 

Тривалість експозиції на рослинах 

початкова через 5 днів Через 10 днів Через 20 днів 

н
ек
р
. 

 

ш
т.
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и
ст
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р
. 
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ш
т.
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% 

Контроль 

(обробка водою) 
105,2 100 54,8 100 96,4 100 100,8 100 

Псевдобактерін-2, 

в.р., (1,0 л/т) 
47,8 45,4 26,8 48,9 76,8 79,7 73,8 80,2 

Трихофіт, р., (5,0 

л/га) 
18,9 12,2 10,9 20,0 65,0 67,4 68,8 78,6 

Фітоспорин-М, п.,  

(3,0 кг/га) 
14,8 13,4 57,0 32,6 51,4 53,3 64,0 68,3 

Акробат МЦ, в. г.,  

(2,0 кг/га) 
12,8 12,2 6,0 10,9 44,4 46,1 48,4 48,1 

Антракол, з. п., (1,5 

кг/га) 
2,8 2,7 4,4 8,0 23,0 23,9 36,4 35,8 

Консенто 450 SС, 

к.с.,  

(2,0 л/га) 

6,8 6,5 2,0 5,0 22,0 22,8 47,0 46,6 

НІР0,5  12,2 

 

Через 20 діб кращу фунгіцидну активність проявили хімічні препарати, де ураженість 

листків складало 35,8–48,1 %. Біологічні препарати за дією були менш ефективними: 

ураження альтернаріозом знаходилось в межах 68,3–80,2  %. Кращою активністю серед 

хімічних препаратів володів Антракол, з. п., 1,5 кг/га — ураження листя становило 35,8 %, а 

з біологічних — Фітоспорин-М, п., 3,0 кг/га — 68,3 %. 

Ми вважаємо, що це пов‘язано із ідеальною комбінацією діючих речовин препаратів, 

які є високотоксичними для Phytophthora infestans і Alternaria solani. Крім цього, вони 
виявляють захисні антистресорні реакції та можуть модифікувати метаболізм, індукувати 

зміни пластичності сортів і рівень їх резистентності до ураження збудниками цих хвороб. 

Практика показує, що одним із головних визначальних і характеризуючих критеріїв 

правильного виконання того чи іншого прийому, який застосовується в агрономії, є 
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продуктивність культури. Аналіз отриманих експериментальних досліджень дає можливість 

стверджувати про значний вплив фунгіцидних обробок на урожайність картоплі (табл. 3). 

Таблиця 3 

 Вплив фунгіцидної обробки на урожайність картоплі сорту Глазурна, 2013−2015 рр.  

№ з/п Варіант досліду Урожайність, т/га 

1 Контроль (обробка водою) 17,8 

2 Псевдобактерін-2, в.р., 1,0 л/т 18,4 

3 Трихофіт, р., 5,0 л/га 21,6 

4 Фітоспорин-М, п., 3,0 кг/га 22,3 

5 Акробат МЦ, в. г., 2,0 кг/га 18,8 

6 Антракол, з. п., 1,5 кг/га 23,4 

7 Консенто 450 SС, к.с., 2,0 л/га 20,5 

НІР0,5   2013 р. 0,5 

НІР0,5   2014 р. 0,5 

НІР0,5   2015 р. 0,4 

 

Найбільшу врожайність 22,3, 23,4 т/га ми отримали у варіантах із внесенням 

препаратів Антракол, з. п., 1,5 кг/га та Фітоспорин-М, п., 3,0 кг/га, які виявляли найкращу 

фунгіцидну активність проти хвороб. 

Отже, визначення збереження фунгіцидної активності хімічних та біопрепаратів 

проти збудників картоплі Phytophthora infestans та Alternaria solani на сорті Глазурна 

показало, що найбільшу фунгіцидну активність проявили препарати хімічного походження, з 

них Антракол, з. п., 1,5 кг/га, де ураженість листків на 20 добу складала 35,8–51,9 %, а із 

біопрепаратів — Фітоспорин-М, п., 3,0 кг/га з ураженістю листків 68,3–75,5 %. 

Застосування даних препаратів забезпечує підвищення на 2,70–4,53 т/га урожайності 

картоплі порівняно з контролем (обробка водою). 
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УДК: 633.521:631.87 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ 

В‘юнцов С.М. 

к. с.-г. н. ст. викл. кафедри технології зберігання і переробки продукції рослинництва 

Поліський національний університет, м. Житомир 

 
Вивчено вплив стимулятора росту біологічного походження Альбіт на ріст і розвиток,  

фотосинтетичні процеси та продуктивність льону-довгунця.  

 

Сучасна економічна нестабільність не тільки в галузі агропромислового комплексу 

України, а і в льонарстві, призвела до значних втрат посівних площ льону-довгунця, та 

виробництва цієї стратегічної культури. Світова економічна криза, яка нанесла значного 

удару і на нашу національну економіку, призвела до значного підвищення цін на 

енергоресурси, в тому числі і на мінеральні добрива. 

На сучасному етапі необхідно максимально біологізувати технологію вирощування 

льону доступними і недорогими стимуляторами росту рослин біологічного походження. [1, 

6]  

З метою вивчення процесів росту і розвитку льону-довгунця, та скорочення 

навантаження на грунт вивчали дію нового біологічного походження комплексного 

препарату Альбіт у баковій суміші з пестицидами на продуктивність льону-довгунця. 

Методика досліджень 

Польові дослідження за визначенням впливу регулятора росту Альбіт на 

продуктивність льону-довгунця проводили у 2005-2007 рр. – дослідному господарстві 

―Грозинське‖ Інституту сільського господарства Полісся УААН за методикою ВНДІЛ 4. 

Ґрунти дослідної ділянки дерново-середньопідзолисті супіщані. Агрохімічна характеристика 

орного шару ґрунту (18-20 см) наступна: вміст гумусу (по Тюріну)–1,1–1,4%; рНсол.–4,7–4,9; 

Нг–2,2–2,5 мг-екв./100 г ґрунту; рухомого фосфору (по Кірсанову)– 7–8 мг/100 г ґрунту; 

обмінного калію (по Масловій)–8–10 мг/100 г ґрунту; сума поглинутих основ 2,55 мг–

екв./100 г ґрунту. Агротехніка – загальноприйнята для даної зони вирощування льону–

довгунця. Розміщення ділянок систематичне, повторення 4-х разове. Статистичну обробку 

даних проводили за методикою Доспєхова Б.А. 2. Площу листкової поверхні визначали за 

допомогою електрооптичного приладу конструкції В.Г. Дідори пат. 84096 [2]. Чисту 

продуктивність фотосинтезу розраховували за формулою Кідда, Веста та Брігга [7].  

Препарат Альбіт містить природний мікробний полімер полігідроксімасляну кислоту 

із ґрунтових бактерій, збалансований стартовий набір макро- і мікроелементів. Діючі 

речовини та їх концентрація в препараті: полі-бета-гідроксімасляна кислота – 6,2 мг/кг, 

магній сірчанокислий – 29,8 г/кг, калій фосфорнокислий двухзамінний – 91,1 г/кг, карбамід – 

181,5 г/кг [3]. 

Мета досліджень –вивчити вплив стимулятора росту Альбіт на ріст і розвиток льону-

довгунця.  

Об‘єкт дослідження. Позакореневе підживлення стимулятором росту Альбіт льону-

довгунця, як доповнення до традиційної системи удобрення.  

Предмет дослідження. Продукційний процес льону – довгунця залежно від 

застосування стимулятора росту Альбіт. 

Варіанти досліду: 

1. – Контроль; 2. ГФ – гербіцидно-фунгіцидний фон; 3–4–5. – *ОН–А50–70; 

6. ОН – А50+В40; 7. ОН – А60+В40; 8. ОН – А70+В40; 9. ГФ+ОН – А50+В40; 10. ГФ+ОН – 

А60+В40; 11. ГФ+ОН – А70+В40. 
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*Примітка: ОН – передпосівна обробка насіння, А–(50-70 мл/т насіння препарату 

Альбіт), В – позакореневе підживлення у період вегетації (40 мл/га). 
Результати досліджень. 

Збалансована система мінерального живлення макро- і мікродобривами виступає як 

фундамент, на якому вибудовуються наступні прийоми та системи інтенсивних технологій, 

що лише вона дозволяє забезпечити нормальний ріст і розвиток рослин, підвищити їх 

стійкість до хвороб, різних несприятливих факторів зовнішнього середовища та реалізувати 

потенціал ї врожайності культури.  

Наші дослідження присвячені вивченню впливу комплексного препарату біологічного 

походження Альбіт, збалансованого за стартовим складом макро- і мікроелементами на 

формування фотосинтетичного апарату. 

Передпосівний обробіток насіння, без застосування стимулятора росту в позакореневе 

підживлення, також сприяє кращому формуванню листкової поверхні і продуктивності 

фотосинтезу, але на 0,5-0,6 г/м
2
 за добу менше у порівнянні з внесенням гербіцидів і 

фунгіцидів. 

З метою управління процесом росту і розвитку льону-довгунця протягом 

вегетаційного періоду, ми у фазу «ялинка» застосовували позакореневе підживлення 

регулятором росту Альбіт у дозі 40 мл/га, що на фоні передпосівного обробітку насіння в 

дозі 60 мл на 1 тонну забезпечило високу продуктивність фотосинтезу, яка на 0,5 г/м
2 
за добу 

вища порівняно з гербіцидно-фунгіцидним фоном. 

Попередній передпосівний обробіток насіння в дозі 60 мл/тонну насіння з наступним 

позакореневим підживленням Альбіт у дозі 40 мл на 1 га сумісно з внесенням гербіцидів і 

фунгіцидів (бакова суміш) забезпечує отримання високої продуктивності фотосинтезу льону-

довгунця, яка становить 8,1 г/м
2
 добу. 

Розрахунки показали, що чиста продуктивність фотосинтезу на варіантах з 

передпосівним обробітком насіння стимулятором росту Альбіт в дозі 60 мл на 1 т насіння з 

наступним позакореневим підживленням у фазу ―ялинка‖ в дозі 40 мл/га у баковій суміші з 

гербіцидами та фунгіцидами становить 8,1 г/м
2
 за добу, що на 2,6 г/м

2
 вище ніж на 

контрольному варіанті та на 1,7 г/м
2 
порівняно з гербіцидно-фунгіцидним фоном (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Чиста продуктивність фотосинтезу залежно від застосування стимулятора 

росту Альбіт. 
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Таким чином формування високого фотосинтетичного потенціалу посіву льону-

довгунця із застосуванням стимулятора росту який містить природний мікробний полімер та 

збалансовану кількість макро- і мікроелементів забезпечує високий добовий приріст 

повітряно сухої органічної маси, що забезпечило достовірний приріст урожаю продукції 

льону-довгунця. (табл. 1) 

Таблиця 1 

Урожайність льону-довгунця залежно від застосування стимулятора росту Альбіт 

(середнє за 2005-2007). 

Варіанти 

Урожайність, т/га 

соломи 
приріст 

насіння 
приріст 

т/га % т/га % 

1 Контроль 3,27 – 100 0,33 – 100 

2 ГФ 3,79 0,52 15,9 0,38 0,05 15,2 

3 ОН – А50  3,36 0,09 2,7 0,35 0,02 6,1 

4 ОН – А60  3,45 0,18 5,5 0,37 0,04 12,1 

5 ОН – А70  3,52 0,25 7,6 0,37 0,04 12,1 

6 ОН – А50 + В40  3,88 0,61 18,6 0,39 0,06 18,2 

7 ОН – А60 + В40 3,99 0,72 22,0 0,41 0,08 24,2 

8 ОН – А70 + В40 4,25 0,98 29,9 0,42 0,09 27,3 

9 ОН – А50 + В40+ГФ 4,48 1,21 37,0 0,46 0,13 39,4 

10 ОН – А60 + В40+ГФ 4,90 1,63 49,8 0,51 0,18 54,5 

11 ОН – А70 + В40+ГФ 4,92 1,65 50,4 0,54 0,21 63,6 

Нір 05 0,18  0,027 – 

Застосування стимулятора росту Альбіт впливає на ростові процеси у період 

формування надземної фітомаси (рис. 2).  

 
Рис. 2. Висота рослин льону-довгунця впродовж вегетаційного періоду залежно 

від регулятора росту Альбіт. 
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Примітка: 1. – Контроль; 2. ГФ – гербіцидно-фунгіцидний фон; 3-5. ОНА – 50-70 (передпосівна 

обробка насіння 50-70мл/т), 6.-8. ОНА – 50-70мл/т + В40 (позакореневе підживлення в фазу „ялинка‖ 40мл/га); 

9-11. ГФ + ОНА 50-70 + В40 –(обробка насіння 50-70 мл/т + позакореневе підживлення 40мл/га на гербіцидно-

фунгіцидному фоні). 

З даного рисунка видно, що висота рослин у фазі «ялинка» на всіх варіантах, крім 

контролю, була майже на одному рівні. Тобто доза стимулятора 50-70 мл/тонну насіння, і 

вітаваксу 1,5 кг/га мають майже однаковий вплив на ростові процеси до фази «ялинка». 

Додаткове позакореневе підживлення препаратом біологічного походження у фазі 

«ялинка» в дозі 40 мл/га стимулює швидкість росту за рахунок інтенсивного проникнення 

елементів живлення через листкову поверхню до рослин. 

Після внесення у позакореневе підживлення комбінованого регулятора росту Альбіт 

приріст льону у висоту збільшується і, у фазу ранньої жовтої стиглості висота стеблостою на 

гербіцидно-фунгіцидному фоні становить майже 85 см, що більше від контролю на 13-14 см і 

на 2-3 см вище порівняно з гебіцидно-фунгіциднм фоном.  

Висота льону-довгунця, як інтегрального показника продуктивності залежить від 

абіотичних факторів та стимулятора росту Альбіт. Так, перед збиранням, на початку ранньо-

жовтої стиглості на контрольному варіанті вона становила біля 72,8 см, а на гербіцидно-

фунгіцидному фоні приріст загальної висоти відносно контролю становив – 9,8, технічної – 

4,5 см. 

Висновки:  

1. Сумісне застосування передпосівної обробки насіння (60 мл/тонну), та 

позакореневого підживлення стимулятором росту Альбіт в дозі 40 мл/га сумісно з 

пестицидами забезпечує високу продуктивність фотосинтезу льону-довгунця, яка становить 

8,1 г/м
2
 добу. 

2. Сумісне застосування передпосівної обробки насіння та позакореневого 

підживлення стимулятором росту Альбіт на гербіцидно-фунгіцидному фоні забезпечує 

інтенсивний ріст льону, що в свою чергу сприяє наростанню надземної фітомаси та 

збільшенню урожайності соломи на 1,21–1,65 та насіння 0,13–0,21 т/га. 

Список використаної літератури. 
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6. Пономаренко С.П. Біостимулятори росту рослин нового поління в технологіях 
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УДК 631 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ 

 

Нагребельний О.Р., Недашківська Д.С., Зубро Д.І., Суков В.В., 

 Поліський національний університет, м. Житомир 

 

Високий потенціал сої визначено за її харчові, кормові і агротехнічної значності. 

Продукція сої (соєве борошно, соєва олія, соєве молоко, соєве м'ясо, тофу та багато ін.), 

взагалі вона використовується в багатьох різноманітних харчових продуктах. Окрім того соя 

використовується в лакофарбовій промисловості. Серед всіх сільськогосподарських культур 

соя за вмістом білка неперевищена, вміст його коливається в межах 38-42 %.  

Другий вагомий компонент сої – олія. До складу соєвої олії входять полінасичені 

жирні кислоти, які попереджують накопичення холестерина на стінках кровоносних судин, а 

також визначають її велику здатність підвищувати захисні властивості організму, 

уповільнювати старіння і підвищувати репродуктивну функцію. 

Соєва олія в останні роки почала використовуватися для виробництва біодизеля. Соя 

відрізняється високою симбіотичною здатністю з азотфіксуючими бактеріями і сприяє 

відновленню родючості ґрунтів, як попередник у сівозмінах - підвищенню урожайності 

сільськогосподарських культур і зменшенню застосування хімічних препаратів. Перевищити 

роль сої у відновленні родючості ґрунту неможливо. Біологічний азот – це перероблений 

азотфіксуючими бактеріями молекулярний азот атмосфери у форму легкозасвоюваного 

рослинами амонійного азоту [1, 2]. 

Вихід України на світовий ринок викликав необхідність виробництва у першу чергу 

сої і кукурудзи. В останні роки Україна збільшує виробництво сої за рахунок збільшення 

посівних площ і підвищення урожайності. Так площі посіву за останні 15 років збільшелися і 

досягли майже 2 млн.га, а урожайність досягла 2,6 т/га. Соя може формувати високий 

урожай не тільки в регіонах «соєвого поясу», а і в південній частині Полісся України. Тому 

підвищення урожайності це ще один важливий етап зростання виробництва сої в Україні. 

Ефективне вирощування сої можливе лиш за комплексного врахування багатьох 

елементів технології. Так, рослини формують високу врожайність за умови правильного 

вибору оптимальної для зони технології вирощування, живлення, густоти посівів, та способів 

і строків сівби [3,4,5]. 

Встановлено, що в цілому оптимальною площею живлення для середньоранніх сортів 

прийнято вважати - 250 см
2
, середньостиглих -300 см

2
, пізньостиглих — 370 см

2
 з 

розрахунку на одну рослину[4]. 

Загущення посівів сої викликає більш активну конкуренцію за фактори живлення не 

тільки між різними видами, а й між рослинами сої, а от зрідження посівів спричиняє 

збільшення кількості бур'янів в посівах культурних рослин,  підвищується гілкування, але в 

бобових культур воно має певні біологічні обмеження, тому саме за рахунок гілкування 

неможливо в повній мірі компенсувати недобір врожаю[7, 9]. 

Таким чином, дослідженням з вивчення норми висіву та ширини міжрядь в науковій 

літературі присвячено багато публікацій. Так, на основі проведених експериментів з 

вивчення норми висіву сої установлено, що висівання 0,3 млн./га насіння за ширини міжрядь 

60 см урожайність становила 2,12 т/га, а от за ширини міжрядь 30см - 2,35 т/га, а 15 см - 2,11 

т/га. Отже, більшість вчених стверджують, що кращим способом сівби сої є широкорядний з 

шириною міжрядь 30-45 см, та за застосування оптимальної норми висіву - 0,3-0,4 млн./га 

схожих насінин. 
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Водночас дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених свідчать дещо інше 

і вважають, що оптимальним є міжряддя 15 см, що сприяє отриманню вищої продуктивності 

з одиниці площі [8]. 

Досліди проводили на легкосуглинкових чорноземах. Вміст гумусу 2,68-3,69 %, 

середньозабезпечені елементи живлення: азот – 80-100 мг/кг ґрунту, фосфору – 122-144 та 

калію 91-100 мг/кг ґрунту. Бальна оцінка ґрунтів – 67-75 балів, рН – 6,2-6,5. 

Сорти іноземної селекції: 

1. Аріса ранньостиглий 

2. Ментор ранньостиглий 

3. Драйтон середньостиглий 

4. Карра середньостиглий 

5. Панонка середньостиглий 

Способи сівби: 

1. Рядковий з шириною міжрядь – 15 см. 

2. Широкорядний з шириною міжрядь – 45 см. 

Оптимальна густота стояння рослин у зоні Лісостепу є 450 – 650 тис./га, 

недостатнього зволоження – 400-550, а на Поліссі – 400-500 тис.шт. Щоб одержати таку 

кількість рослин, необхідно при ширині міжрядь 45 см висівати для ранньостиглих сортів 

600-700 тис./га схожих насінин, середньоранніх та середньостиглих сортів 650 тис.шт., а за 

рядкового способу сівби з шириною міжрядь 15 см норму висіву в своїх дослідах ми 

збільшували до 800 тис.шт./га [9]. 

Оптимальною для кожного сорту в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах є така 

густота рослин, яка забезпечує максимальну фотосинтетичну і симбіотичну їх  діяльність, 

ефективне використання родючості ґрунту, інтенсивний ріст продуктивності рослин і сприяє 

формуванню високому рівню врожайності. 

Висока польова схожість насіння 91-94% спостерігається у сортів сої Аріса і Карра за 

рядкового способу сівби і зменшуються за широкорядного способу сівби  на  3 %. У сортів 

Аріса, Дрейтон і Карра за широкорядного способу сівби польова схожість коливається в 

межах 90-91 %, а схожість насіння сорту Панонка за любого способу сівби поступається 

іншим сортам на 2-5-8 %.  

Незалежно від сортового складу за рядкового способу сівби з шириною міжрядь 15 см 

загальна висота рослин на 2-6 см вища від рослин вирощених широкорядним способом (45 

см) сівби.  

Рослини сортів Аріса, Карра, Ментор та Драйтон сформували висоту стеблестою за 

рядкового способу сівби 98-95-92-90 см і мають найбільшу віддаль закладання нижнього 

боба від поверхні ґрунту. 

Це пояснюється рівномірною площею живлення кожної рослини, нижня частина яких 

затінена листковою масою, а верхня частина площі листкової поверхні приймає активну 

участь у фотосинтетичному процесі, поглинаючі сонячну енергію, вуглекислий газ, якого у 

повітрі міститься 0,32 %. В зв‘язку із збільшенням загальної висоти, закладення нижніх бобів 

від поверхні ґрунту теж збільшується на 1-3 см і коливається в межах 18-22 см. 

Генетичним потенціалом продуктивності сортів сої являються такі елементи 

структури урожаю, як формування бобів і насіння в них, але і антропогенні фактори 

впливають на їх формування. Кількість бобів на рослині за широкорядного способу сівби 

коливається в межах 20,8-22,9 шт., що вище порівняно з рядковим способом на 0,4-0,9 шт. 

Найбільша їх кількість формується на рослинах сортів Аріса, Ментор та Карра – 22,4-22,9-

22,8 шт. Кількість насіння в бобах становить 2,1-2,5 шт. і найвище їх у сортів Карра та 

Драйтон, кількість їх в бобах змінюється в межах 0,1-0,2 шт. залежно від способів сівби. 

Найбільшу масу 1000 шт. насіння мають сорти Ментор, Драйтон та Карра, яка коливається 
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відповідно в межах -  194-190-189 г., і зменшується на 6-10 г за широкорядного способу 

сівби. 

Таким чином, у виробничих дослідах у середньому за 2018-2019 рр. урожайність 

сорту Карра за рядкового способу сівби становила 3,05 т/га, що більше за широкорядного 

способу сівби на 0,25 т/га. Урожайність сорту Ментор на 0,3 т/га менше порівняно із сортом 

Карра. Урожайність сортів Аріса і Панонка становила 2,5-2,3 т/га, що менше порівняно з 

широкорядним способом сівби на 0,1-0,3 т/га. 

Соя має високу азотфіксуючу здатність, питома вага азоту повітря від загального 

вмісту його в рослинах може досягати у сприятливих умовах 45-120 кг азоту. 

 
Рис. 1. Урожайність сої залежно від сортового складу і способів сівби, т/га. 
 
За рядкового способу сівби ранньостиглі сорти Аріса і Ментор забезпечують приріст 

урожайності 0,2-0,4 т/га, середньо-ранні сорти Драйтон та Карра відповідно 0,3-0,7 т/га, а за 
широкорядного способу сівби приріст урожайності  ранньостиглих сортів становить – 0,2 
т/га, середньо-ранніх сортів – 0,1-0,6 т/га порівняно із сортом Панонка. 

Приріст  урожайності сортів Аріса та Драйтон по відношенню до сорту Панонка 
становить 0,2 т/га, а сортів Ментор та Карра – 0,30-0,67 т/га. 

Таким чином ранньостиглий  сорт Ментор і середньостиглий сорт  Карра за рядкового 
способу сівби в умовах ТОВ «Агрокор  Холдінг» забезпечують отримання урожайності. 2,7-
3,05 т/га. 
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ПОШИРЕНІСТЬ ТА РОЗВИТОК СЕПТОРІОЗУ ПОЛИНУ ЕСТРАГОНОВОГО 

ЗА  ІНТРОДУКЦІЇ В БОТАНІЧНОМУ САДУ ПОЛІСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
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Лазарева Н. В. 

магістрант  

Поліський національний університет, Житомир 
Встановлено ступінь поширення та інтенсивність розвитку септоріозу полину 

естрагонового за інтродукції в ботанічному саду Поліського національного університету. Середній 

показник інтенсивності розвитку хвороби за роки досліджень становив 6,1 % при поширеності 

хвороби 15,3 %, що вказує на необхідність розробки заходів захисту проти нього. 

 

Полин естрагоновий (Artemisia dracunculus L.) – цінна харчова, лікарська, ефіроолійна 

культура родини Asteraceae, поширена в Монголії, північному Китаї, Сибіру, середній полосі 

і Європейській частині Росії, Україні, Балканах, Прибалтиці, країнах Середземномор‘я, 

Центральній Європі, Північній Африці, Мексиці, Південній і Північній Америці, Україні. 

Надземна частина  естрагону містить  цінні біологічно активні сполуки: ефірну олію, 

кумарини, флавоноїди, фенолкарбонові кислоти, вітаміни, дубильні речовини, алкалоїди, 

сесквітерпеноїди, які визначають її лікувальні властивості [3, 4]. 

 Полин естрагоновий  виявляє жарознижуючу, протизапальну, ранозагоювальну, 

противиразкову, спазмолітичну, сечогінну, жовчогінну, антиканцерогенну, протисудомну, 

антибактеріальну, антипротозойну, заспокійливу дію. Естрагон культивують в США, 

Німеччині, Франції, Голандії, Болгарії, Угорщині, Білорусії, Росії, Середній Азії, Ірані, Індії, 

Україні. Проте, для умов Центрального Полісся відсутні відомості щодо введення даного 

виду рослин в культуру та ураження його хворобами.  

Метою роботи було визначення ступеня поширення та інтенсивності розвитку 

септоріозу полину естрагонового за умов інтродукції в ботанічному саду Поліського 

національного університету. 

Дрібноділянкові досліди проводили впродовж 2018–2019 рр. на експериментальних 

ділянках ботанічного саду Поліського університету. Розмір облікових ділянок – 4 м
2
, 

повторність шестиразова. Ґрунт ботанічного саду дерново-карбонатний. Вміст гумусу (за 

Тюрином) – 2,39±0,01 %, Рh-сольове гумусового горизонту – від 7,2±0,10; вміст P2O5 – 

332,67±18,87 мг/кг; K2O – 128,67±26,9 мг/кг (за Кирсановим), Nk (за Корнфілдом) – від 

63,0±10,1 мг/кг грунту. Екологічні умови району ботанічного саду типові як для 

Центрального Полісся України. Протягом вегетаційного періоду проводили регулярні 

фенологічні спостереження. Фази розвитку рослин визначали за Бейдеманом [1]. Симтоми 

септоріозу вивчали на різновікових рослинах (1-6 років життя). Зразки надземної частини 

рослин з ознаками ураження септоріозом відбирали у фенологічні фази: вегетативну, 
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бутонізації, цвітіння, плодоношення. Виділення грибів в чисту культуру та їх ідентифікацію 

здійснювали згідно із загальноприйнятими у фітопатології методиками [2].  

Ступінь поширення хвороби визначали за показником кількості хворих рослин для 

кожного зразка у відсотковому співвідношенні до загальної кількості облікових рослин за 

формулою: Р = n х 100 / N, де: Р – поширення хвороби, %; N – загальна кількість облікових 

рослин, шт.; n – кількість хворих рослин, шт. Інтенсивність розвитку або ступінь ураження 

хворобою – якісний показник захворювання, що характеризує ступінь ураження рослини. 

Для її визначення використовують балові шкали із зазначенням (у %) ураженого органа 

рослини та визначають за формулою:   

R =  ∑ (a х b) 100 / N K, 

де: R – розвиток хвороби, %; ∑ (a х b) – сума добутку кількості хворих рослин (a) на 

відповідний бал ураження (b); N – загальна кількість облікових рослин (здорових і хворих), 

шт., K – найвищий бал шкали обліку.   

Септоріоз проявляється у вигляді плямистостей на листках та стеблах. На 
листкових пластинках утворюються дрібні хлоротичні плями з нечітким контуром, що 
незначно відрізняються за забарвленням від здорової зеленої тканини листка. З часом 
центральні частини плям набувають темно-коричневого забарвлення. З верхнього 
боку листка на плямах з'являються  темно-коричневі крапки – округлі, дрібні, занурені 
в тканину пікніки гриба. 

 Ознаки ураження септоріозом проявляються на листках, стеблах у фази: 
вегетативну, бутонізації, цвітіння, плодоношення.  При сильному розвитку хвороби 
плями зливаються і листя передчасно засихає. Збудник хвороби – фітопатогенні гриби 
із роду Septoria. Виділені ізоляти були віднесені до виду Septoria аrtemisia Pass.   

У 2018 році показник інтенсивності розвитку хвороби становив 5,5% при 
поширеності хвороби 13,8% (див. табл.1). У 2019 році показники були несуттєво 
вищими – 6,7 та 16,7%, відповідно.  

Таблиця 1. 
Поширеність та розвиток септоріозу полину естрагонового за інтродукції в 

ботанічному саду Поліського національного університету (2018–2019 рр.) 

Рік Розвиток хвороби, 

% 

Поширеність 

хвороби, % 

2018 5,5 13,8 

2019 6,7 16,7 

середнє 6,1 15,3 

Таким чином, встановлено ступінь   поширення та інтенсивність розвитку септоріозу 

полину естрагонового за інтродукції в ботанічному саду Поліського національного 

університету, що належить до зони Центрального Полісся України. Середній показник 

інтенсивності розвитку хвороби за роки досліджень становив 6,1% при поширеності хвороби 

15,3 %, що вказує на необхідність розробки заходів захисту проти нього. 
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Наведено результати двохрічних експериментальних досліджень з вивчення впливу 

інкрустації насіння на ураження гельмінтоспоріозної кореневої гнилі. Виявлено, що передпосівна 

інкрустація насіння пшениці озимої прилипачем Липосам у комплексі з системними препаратами 

Вітавакс 200, в.с.п. та Кінто Дуо, к.е., не тільки зменшує поширення та розвиток хвороби у 1,5-2,0 

рази, а й забезпечує рослинам стартовий ріст на початковому етапі їх розвитку, сприяє поліпшенню 

структури елементів врожаю.  

 

Для формування запланованої продуктивності зернових культур необхідно 

цілеспрямовано зменшити негативний вплив шкідливих організмів, серед яких особливо 

виділяються фітопатогени, що викликають різні захворювання [2]. До найнебезпечніших 

хвороб грибної етіолоїї належить кореневі гнилі, які викликаються кількома видами 

фітопатогенних грибів. Найбільш поширені є фузаріозна, гельмінтоспоріозна і офіобольозна 

кореневі гнилі. У різних екологічних зонах переважають ті чи інші види збудників. 

Інтенсивність їх розвитку залежить від погодних умов, попередника, системи обробітку 

ґрунту, стійкості сорту і деяких інших чинників. При сильному розвитку втрати врожаю 

можуть досягати 10–30 % і більше [5].  

Гельмінтоспоріозна (звичайна) гниль (збудник хвороби – недосконалий гриб Bipolaris 

sorokiniana Shoem. (син. Drechslera sorokiniana Subram., Helminthosporium sativum P., K. et 

В.). Загнивання кореневої системи проявляється, як на молодих, так і дорослих рослинах. 

Іноді на сходах утворюється один корінь замість трьох, а проростки викривляються і 

відмирають. Стебла, особливо в прикореневій частині, буріють і загнивають, внаслідок чого 

уражені тканини розм'якшуються і рослини гинуть. Нерідко відбувається побуріння 

колоскових лусочок, зерно формується щупле, в області зародка темніє. Хвороба викликає 

порушення фізіолого-біохімічних функцій рослин зниження вмісту в листках хлорофілу, 

зміна складу амінокислот, ослаблення мінерального живлення. Ці порушення є причиною 

зниження урожайності пшениці озимої і погіршення якості зерна [3]. 

Організаційні заходи та агротехнічні прийоми дозволяють стримувати розвиток і 

шкідливість гельмінтоспоріозної кореневої гнилі, але повністю не запобігають її поширенню 

і не звільняють грунт від інфекції [1,2]. Інфікований насіннєвий матеріал спочатку впливає 

на схожість, а в подальшому і на розвиток рослин. Особливо згубні наслідки розвитку 

кореневих гнилей, які зменшують врожайність на 20% і більше внаслідок різкого зниження 

схожості насіння і загибелі проростків, впливають на якість зерна, на вміст у ньому протеїну, 

білка, крохмалю, клейковини. Також згубно позначаються на економіці зерновиробництва 

поширення і розвиток інших хвороб [1]. 

В останні роки для протруювання насіннєвого матеріалу використовують ефективні 

хімічні протруйники насіння, що мають високу біологічну активність [2,3]. До числа таких 

протруйників відноситься і препарат Кінто Дуо. У дослідах, біологічна ефективність 
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застосування даного препарату проти кореневих гнилей ранніх ярових культур на рівні 96% 

[3]. 

Однак необхідно відзначити суттєвий недолік хімічного способу, що полягає у 

відсутності координації між біологією патогену, властивостями препарату і фітосанітарним 

станом насіння, що в кінцевому результаті знижує ефективність протруєння. Багато в чому 

це пов'язано з інгібуючою дією деяких діючих речовин хімічних протруйників на ріст і 

розвиток рослин [1], а також з негативним біоцидним впливом на корисну епіфітний 

мікрофлору [2]. 

У зв'язку з цим, останнім часом сільськогосподарські виробники все частіше 

починають застосовувати хімічні протруйники спільно з різними ад‘ювантами 

(прилипачами). Інкрустація насіння – закріплення на поверхні насіння захисних, поживних, 

стимулюючих речовин та барвників за допомогою плівкоутворювачів. Ліпосам® виконує 

функцію ад'юванта. Він знижує поверхневий натяг і сприяє максимальному поширенню 

водних розчинів препаратів на поверхні рослин. До того ж він діє як антидот-антидепресант 

– за рахунок абсорбуючій здатності полімерів допомагає пом'якшити стрес від різкого 

впливу пестицидів і отрутохімікатів. Як структуроутворювач ґрунту Ліпосам® при 

попаданні в засолений грунт сорбує надлишок солі, покращує показники ґрунту і попереджає 

її ерозію. Ефективність і рентабельність подібних препаратів пов'язана з тим, що 

антистресові речовини в якості аналогів сигнальних молекул зміщують внутрішній 

метаболізм рослин в бік посилення власної стійкості до багатьох несприятливих біотичних і 

абіотичних факторів [4]. 

Метою проведення дослідження було вивчення спектру дії препаратів, а також їх 

вплив на поширення та розвиток гельмінтоспоріозної кореневої гнилі пшениці озимої.  

Умови та методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2018–2019 рр. в 

умовах дослідного поля Житомирського національного агроекологічного університету 

с. Велика Горбаша Черняхівського району Житомирської області. Грунт дослідних ділянок 

дерново-підзолистий. Клімат помірно-континентальний, з теплим вологим літом та м‘якою 

зимою. Клімат в умовах району помірно-континентальний з досить помірним літом і 

короткою зимою. За багаторічними даними середньорічна температура повітря становить 

8,8
0
С. Абсолютний річний мінімум температури повітря становить 22,8–23,1

0
С. Сума 

температури за рік 105,1
0
С. Середня річна кількість опадів складає 462,4 мм. і сума 

ефективних  температур складає 2500
0
С. Пшеницю сіяли 20–25 вересня, сортом 

Золотоколоса (оригінатор – Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, 

Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААН. ). Норма висіву насіння 5 млн. 

схожих насінин на гектар. У фазу кущення обробляли проти бур‘янів гербіцидом Гранстар, 

15 г/га. Площа облікової ділянки 50м
2
 повторність 4 разова. Поширення та розвиток 

гельмінтоспоріозної кореневої гнилі вивчали при різних ступенів ураження рослин пшениці 

озимої. Для цього на ділянках у фазу воскової стиглості відбирали снопи по 50 рослин. В 

лабораторії рослини ретельно промивали водою і розділяли на групи за ступенем ураження 

по балах за методикою Трибеля С. О. [6]. Математичну обробку даних  проводилася на 

комп‘ютері. 

Кінто Дуо, к.с. містить дві діючих речовини – прохлораз 60 г/л і тритіконазол 20 г/л, 

які взаємодоповнюють одна одну, підвищуючи тим самим ефективність протруйника. Ці 

діючі речовини належать до різних хімічних груп і характеризуються різними механізмами 

дії на патогени, а також різною поведінкою у ґрунті, зерні та рослині. Поєднання двох 

діючих речовин із системною і контактною дією забезпечує локальну дезінфекцію ґрунту та 

захист насіння і сходів культури від ураження збудниками хвороб. Ефективний для 

контролю кореневих гнилей, сажкових хвороб i снігової плісняви. Захищає первинну 

кореневу систему рослини та сприяє збiльшенню кiлькостi продуктивних стебел. 
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Ліпосам – високоефективний прилипач препаратів для рослинництва, діючою 

речовиною в якого є унікальна композиція полісахаридів природного походження. Склад: 

композиція біополімерів природного походження з прилиплюючими властивостями. 

Виклад основного матеріалу. Результати  проведених досліджень показали, що у 

Черняхівському районі поширення гельмінтоспоріозної кореневої гнилі становить 80–90 %, а 

тому виникає виробнича необхідність удосконалити існуючу технологію захисту посівів 

пшениці озимої від цієї хвороби. Інкрустація насіння препаратами Вітавакс 200 3 л/т і Кінто 

Дуо, к.е., 2,0 л /т з додаванням прилипала Липосам, 0,15 л/т забезпечує зниження ураженості 

кореневими гнилями у 1,5–2 рази (рис. 1). 

 

     
 

Рис. 1. Поширення та розвиток гельмінтоспоріозної кореневої гнилі залежно від інкрустації 

насіння пшениці озимої, % (сорт Золотоколоса, дослідне поле ЖНАЕУ, 2018–2019 рр.) 

 

При обробці насіння препаратом Вітавакс 200 в.с.п., 3 л/т поширення хвороби 

порівняно з контрольним варіантом зменшилося на 29 %, а розвиток – на 2,5 бали. При 

застосуванні препарату Кінто Дуо, к.е., 2,0 л /т поширення хвороби зменшилося на 40,0 %,  

розвиток на 3,5 бали. Сумісне застосування препарату Вітавакс 200 в.с.п., 3 л/т та прилипала 

Липосам, 0,15 л/т забезпечило зменшення поширення на 52 %, а розвиток на 4,5 балів, При 

застосуванні препарату Кінто Дуо, к.е., 2,0 л /т + Липосам, 0,15 л/т поширення та розвиток 

зменшилися відповідно на 59 % і 5,5 бали. 

Зниження ураженості пшениці озимої гельмінтоспоріозною кореневою гниллю в 

нашому досліді позитивно вплинули на ріст і розвиток рослин. Залежно від варіантів досліду 

збільшуються кількість продуктивних стебел на 52 шт. при цьому висота рослин – на 9–11см, 

довжина колосу – на 0,7–1,5 см. Кількість колосків в колосі збільшується на 3–4 шт. при 

цьому маса зерна  в колосі збільшилася на 0,09–0,11 г, і маса 1000 зерен до 5 г. порівняно з 

контрольним. 

Найкращі елементами структури урожаю ми отримали у варіанті при інкрустації 

насіння препаратами Вітавакс 200 в.с.п.,3 л/т і Кінто Дуо, к.е., 2,0 л /т із прилипачем 

Липосам, 0,15 л/т де маса 1000 зерен збільшилася порівняно з контрольним варіантом на 4–5 

г маса зерна. Маса зерна з колосу – на 0,10–0,11 г.  

Покращення елементів структури врожаю зумовить підвищення врожаю зерна. 

Протруєння насіння системними препаратами Вітавакс 200 в.с.п., 3 л/т і Кінто Дуо, к.е., 2,0 л 

/т  із додаванням води підвищує урожай зерна 0,55–0,68 т/га. Інкрустація насіння системними 

препаратами із прилипачем Липосам, 0,15 л/т. підвищило врожайності зерна відповідно на 

0,8–0,9 т/га. 

Висновки. Таким чином, застосування прилипала Липосам, 0,15 л/т з системними 

протруйниками Вітавакс 200 в.с.п., 3 л/т та Кінто Дуо, к.е., 2,0 л /т є ефективним запобіжним 

Контроль 

(обробка 

водою) 

Вітавакс 

200 

в.с.п.,3 л/т 

Кінто Дуо, 

к.е., 2,0 л 

/т  

Вітавакс 

200 в.с.к., 

3 л/т+ 
Липосам, 

0,15 л/т 

Кінто Дуо, 

к.е., 2,0 л 

/т + 
Липосам, 

0,15 л/т 

86 
57 46 34 27 

0 29 40 52 59 

Поширення хвороби, %  % до контролю 

Контроль 

(обробка 

водою) 

Вітавакс 

200 

в.с.п.,3 
л/т 

Кінто 

Дуо, к.е., 

2,0 л /т  

Вітавакс 

200 в.с.к., 

3 л/т+ 
Липосам, 

0,15 л/т 

Кінто 

Дуо, к.е., 

2,0 л /т + 
Липосам, 

0,15 л/т 

7,5 
5 4 3 2 

0 
2,5 

3,5 
4,5 5,5 

Розвиток хвороби, бали +/- до конт-ролю 



РИНОК ЗЕМЛІ: РЕАЛІЇ ТА ОЧІКУВАННЯ 25-28 травня 2020 р. 

 

124 
 

заходом захисту посівів пшениці озимої від  гельмінтоспоріозної кореневої гнилі і забезпечує 

приріст врожаю 0,8–0,9 т. 
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