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ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку людства особливо актуальним є завдання 

пошуку найбільш ефективних шляхів використання ґрунтів у сільському 

господарстві і підвищення їх родючості з врахуванням зональних умов. 

На розумінні специфіки ґрунтової відміни, в значній мірі, будується 

розробка систем ведення сільського господарства, раціональних сівозмін, систем 

удобрення, проектів організації території та меліорації земель.   

Мета курсової роботи – систематизувати, закріпити і розширити 

теоретичні і практичні знання студентів з навчального курсу «Ґрунтознавство з 

основами геології», щоб вони вміли використовувати їх при вирішенні конкретних 

виробничих задач: застосовувати при характеристиці ґрунтів господарства, 

розробляти науково-обґрунтовані заходи раціонального їх використання та 

підвищення родючості, уміти проводити агрономічну характеристику ґрунтів, за 

матеріалами ґрунтових досліджень в умовах господарства з метою ефективного 

ведення сільськогосподарського виробництва, для розробки систем заходів щодо 

збереження та підвищення родючості ґрунтів. 

Головним завданням та результатами (формування знань та умінь), що 

стоїть перед студентом під час виконання курсової роботи, є: 

 проаналізувати природні фактори і умови ґрунтоутворення господарства на 

основі особистих спостережень, аналізу літературних джерел, матеріалів 

ґрунтових обстежень і лабораторних даних; 

 на підставі наявної інформації про властивості та показники ґрунтів вивчити 

і розробити рекомендації щодо раціонального використання та підвищення 

рівня родючості ґрунтів господарства;  

 уміти аналізувати і використовувати необхідні показники ґрунту для 

встановлення потреби у хімічній меліорації ґрунтів, проводити необхідні 

розрахунки; 

 вміти проводити в сівозміні розрахунок балансу гумусу в ґрунті, 

розраховувати дозу органічних добрив щодо забезпечення бездефіцитного 

балансу гумусу, запропонувати альтернативні заходи для досягнення 

поставленої мети; 
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 уміти розрахувати бал бонітету ґрунту; 

 уміти виявляти у складі ґрунтового покриву різні ступені еродованості та 

надавати рекомендації щодо впровадження систем ґрунтозахисних заходів. 

Курсова робота виконується за темою: "Ґрунти (вказати назву 

господарства), їх агрономічна характеристика, шляхи раціонального 

використання". Робота розробляється індивідуально на основі конкретного 

матеріалу з ґрунтового обстеження того чи іншого господарства, довідкових 

матеріалів і літературних даних. Для написання курсової роботи необхідно мати 

такі матеріали: 

1. Нарис ґрунтів. 

2. Карту ґрунтів та картограми, що супроводжують їх. 

3. Зведені таблиці результатів фізико-хімічного аналізу ґрунтів. 

4. Літературні джерела з теми роботи. 

Студенти самостійно оволодівають матеріалами ґрунтових обстежень, 

проявляють уміння успішно використовувати їх в своїй практичній діяльності. 

При виконанні курсової роботи студенти повинні навчитися користуватися 

матеріалами великомасштабних ґрунтових обстежень (картографічного, 

аналітичного і експериментального), уміти їх вірно використовувати в подальшій 

практичній роботі. 

В роботі повинні об'єктивно відображатися: сучасний стан використання 

матеріалів ґрунтових обстежень, рекомендації наукових закладів, результати 

господарської діяльності людини в залежності від характеру ґрунтового покриву і 

комплексу місцевих природних умов, вказуються заходи щодо подальшого 

підвищення родючості ґрунтів та поліпшення екологічного стану господарства. 

Використовуючи знання, отримані при вивченні курсу «Ґрунтознавство з 

основами геології» і виконанні курсової роботи, студенти повинні вивчити 

основні характеристики ґрунтів господарства, загальні та зональні особливості 

формування і розвитку ґрунтового покриву, розробити науково-обґрунтовані 

заходи з раціонального використання ґрунтів у сільськогосподарському 

виробництві  та систематичного підвищення їх ефективності та потенціальної 

родючості.  
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СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

1. Титульна сторінка (додаток 1). 

2. Зміст (додаток 2). 

3. Розділи 

4. Висновки. 

5. Список використаної літератури. 

6. Додатки (якщо є). 

 

ЗМІСТ КОЖНОГО РОЗДІЛУ ТА ЇХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 

ВСТУП 

 

Об’єм 1-2 сторінки. 

У вступі студент повинен вказати проблеми, які стоять перед 

ґрунтознавством в теперішній час: окультурення ґрунтів, посилення ерозійних 

процесів, забруднення, рекультивація та інше. Відобразити сутність цих проблем 

на ґрунтах сільськогосподарських угідь в конкретному господарстві, вказати 

можливі шляхи їх оптимального вирішення, з врахуванням особливостей 

досліджуваної території. Також пояснити, для чого спеціалісту агроному 

необхідні знання про ґрунт; чітко сформулювати цілі й задачі курсової роботи. 

 

Розділ 1. Природні умови ґрунтоутворення 

Об’єм 5-8 сторінок. 

Основний зміст даного розділу – це різностороння характеристика, опис та 

аналіз ґрунтово-кліматичних умов, в яких розташоване господарство, 

характеристики рельєфу місцевості, рослинного покриву території, 

ґрунтоутворюючих порід та господарської діяльності людини, як невід'ємної 

складової ґрунтотворного процесу на території господарства. 
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В першому розділі описуються природні умови, уточняється географічне 

положення і межі досліджуваного району, його площа, приводиться назва 

природної зони.  

На основі вивчення картографічних матеріалів, географічного атласу, 

нарису про ґрунти області й району, агрокліматичних довідників, даних 

спостережень метеорологічних станцій та інших літературних джерел, 

аналізуються наступні фактори ґрунтоутворення: 

 клімат; 

 рельєф; 

 гідрографія і гідрологія; 

 ґрунтоутворюючі породи та інші фактори. 

 

1.1. Клімат. При аналізі кліматичних умов навести характеристику 

наступних агрокліматичних показників: 

- середньорічна температура повітря і середньомісячні температури 

найхолоднішого і найтеплішого місяців року; 

- річна сума середньодобових температур вище 10оС (за вегетаційний період); 

- тривалість основного періоду вегетації з температурою більше 10оС; 

- дати стійких переходів середньодобової температури повітря через 0, 5, 10 і 

15оС весною і восени; 

- відносна вологість повітря і кількість опадів (мм) за рік, по сезонах, місяцях і 

за період, з температурою більше 10оС, інтенсивність і характер опадів; 

- випаровуваність за той же період; 

- коефіцієнт річного зволоження (КЗ); 

- дати першого і останнього заморозків; 

- тривалість безморозного періоду; 

- глибина промерзання і дата повного відтавання ґрунту; 

- висота снігового покриву; 

- континентальність клімату, суворість і сніжність зими; 

- вологозабезпеченість сільськогосподарських культур в різні періоди вегетації 

рослин; 
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- характер діяльності вітру: його швидкість, сила і основні напрямки. 

Дані про основні показники клімату потрібно наводити у вигляді графіків та 

таблиць.  

В кінці підрозділу зробити короткі висновки щодо сприятливих і 

несприятливих кліматичних умов в даному господарстві, обґрунтувати вплив 

кліматичних умов на ґрунтоутворення на даній території. 

1.2. Рельєф і гідрографія. Для характеристики рельєфу слід визначити 

геоморфологічну область (район), в якій знаходиться господарство. При описі 

рельєфу вказуються його типи (макро-, мезо-, мікро- і нанорельєф), елементи 

рельєфу: схили (їх експозиція – північна, східна та ін.), крутизна, довжина і форма, 

стан і ступінь розчленованості поверхні, характер розвитку ерозійних процесів. 

Вказати вплив геоморфологічних умов на генезис ґрунтів, їх властивості і на 

формування структури ґрунтового покриву, а також на сільськогосподарське 

використання ґрунтів. 

Використовуючи геологічну карту і геологічний опис досліджуваного 

району (території), необхідно дати коротку характеристику і схематичний опис 

геологічної будови досліджуваної території. Особливу увагу слід приділити 

корисним копалинам – агрономічним рудам: фосфоритам, калійним солям, 

вапнякам, доломітам і іншим видам корисних копалин, які зустрічаються  в 

досліджуваному районі і використовуються в сільському господарстві. 

При характеристиці гідрологічних і гідрографічних особливостей 

досліджуваної території перераховуються поверхневі й ґрунтові води: річки, 

озера, струмки, штучні водойми і водосховища, джерела їх живлення. 

Охарактеризувати розвиток ярів та балок, навести глибину залягання ґрунтових 

вод, характер і ступінь їх мінералізації, ступінь зволоження ґрунтів, наявність 

боліт, меліоративні заходи, що проводяться або необхідно провести в 

господарстві, їх ефективність. 

В кінці підрозділу зробити короткі висновки про роль рельєфу і 

гідрологічних умов на процеси ґрунтоутворення і ріст рослин. 

1.3. Материнські породи. За картою четвертинних відкладів слід 

визначити, які ґрунтоутворюючі гірські породи зустрічаються на території 
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господарства, встановити їх належність до форм рельєфу. Далі охарактеризувати 

породи за їх походженням (генезисом), будовою, фізико-хімічними 

властивостями, гранулометричний, хімічний і мінералогічний склад, наявність в 

них гальки, валунів. 

У висновках необхідно показати, як ґрунтоутворюючі породи впливають на 

гранулометричний, хімічний і мінералогічний склад ґрунтів, їх фізичні і фізико-

механічні властивості, на водний, повітряний, тепловий і поживний режими, їх 

агрономічну цінність. 

1.4. Рослинність. Встановлюють, в якій рослинній зоні знаходиться 

досліджувана територія. Дається характеристика природної рослинності, її 

видовий склад і належність до мезо- та мікрорельєфу. Спочатку потрібно описати 

переважаючу рослинність, а потім супутню. Описується продуктивність, а також 

кормові якості природних луків і пасовищ. Потрібно охарактеризувати видовий 

склад бур'янів на пасовищах та посівах польових культур. За літературними 

джерелами наводяться дані про хімічний склад і показники біологічної 

продуктивності основних типів рослин на досліджуваній території. 

Встановлюється природний взаємозв’язок рослинного покриву з рельєфом, 

ґрунтоутворюючими породами і ґрунтами та вплив на процеси ґрунтоутворення. 

1.5. Виробнича діяльність людини та її вплив на процеси 

ґрунтоутворення. Дати характеристику впливу тривалої виробничої діяльності 

людини на процеси ґрунтоутворення на території господарства (осушення, 

зрошення, вапнування, заходи проти водної та вітрової ерозії, обробіток ґрунту, 

внесення добрив тощо). Охарактеризувати вплив застосування сучасних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур на екологічний стан 

господарства (території) та запропонувати шляхи його покращення.  

 

Розділ 2. Процеси ґрунтоутворення. 

Коротко охарактеризувати процеси ґрунтоутворення, що вплинули на 

розвиток основних типів ґрунтів на території господарства. 

 

Розділ 3. Грунтовий покрив господарства. 

Об’єм 10-15 сторінок. 
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3.1. Систематичний список ґрунтів. При написанні даного розділу 

потрібно спочатку ознайомитись з ґрунтовою картою досліджуваного регіону і 

господарства. Встановити, до якої ґрунтової зони відноситься господарство. 

Скласти номенклатурний список всіх типів ґрунтів, які зображені на ґрунтовій 

карті за генетико-виробничим принципом. Спочатку вказують зональні типи і 

підтипи ґрунтів, що становлять основні орні землі сівозмін і є характерними для 

даної території, а потім ґрунти, які мають підпорядковане значення і займають 

невеликі площі земельних угідь (лучні, болотні, дернові та інші) – від кращих 

ґрунтів до гірших. 

Відмічають загальні закономірності розповсюдження ґрунтів в 

господарстві, виявляється взаємозв’язок різних ґрунтів з рослинністю, 

ґрунтоутворюючими породами, рельєфом. Потім розглядаються у визначеній 

послідовності різні типи ґрунтів. 

Номенклатурний список ґрунтів господарства подається за схемою: 

Таблиця 1 

Номенклатурний список ґрунтів господарства 

Індекс 

ґрунту 
Назва ґрунту 

Грануло-

метричний 

склад 

Ґрунто-

утворююча 

порода 

Площа 

га % 

      

 Всього     

В кінці підрозділу зробити висновки про основні типи ґрунтів, їх площі. 

 

3.2. Основні типи ґрунтів господарства, їх морфологічна і фізико-хімічна 

характеристика. В цьому підрозділі наводиться характеристика основних типів 

(підтипів) ґрунтів, що являють собою орні землі господарства (детально і 

послідовно описати 8 основних ґрунтів). Навести будову профілю ґрунту з 

виділенням генетичних горизонтів, їх позначення і коротким описом 

морфологічних ознак. Вказати їх розповсюдження, приуроченість до рельєфу, 

ґрунтоутворюючих порід, рослинності, а також, генезис ґрунтів. 
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Далі слід навести дані гранулометричного складу та фізико-хімічних 

властивостей основних типів ґрунтів за формою в таблицях 2 і 3. 

Таблиця 2 

Гранулометричний склад основних ґрунтів 

Назва 

ґрунту 

Гори-

зонт  

Глибина, 

см 

Фракції, мм  

1-0,25 0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

<0,001 >0,01 <0,01 

           

 

Таблиця 3 

Фізико-хімічні властивості основних ґрунтів 

Назва 

ґрунту 

Гори-

зонт  

Глиби-

на, см 

pН 

КСІ 

dv, 

г/см3 

d, г/ 

см3 

Нr, мг/ 

екв 

S, мг/ 

екв 

Гумус, 

% 

Рухомі форми 

мг/100г ґрунту  

N Р2О5 К2О 

            

 

Розрахувати дозу вапна, запаси гумусу, азоту, фосфору і калію в орному шарі 

досліджуваних ґрунтів. 

Розрахунок норми вапна проводиться за формулою: 

СаСО3 т/га = 0,05 × Нr × h × dV,  (1) 

де: 0,05 – коефіцієнт перерахунку в СаСО3; 

Нr – гідролітична кислотність в мг-екв./100 г ґрунту; 

h – потужність орного шару, см; 

dV – щільність складання ґрунту, г/см3. 

 

Запаси гумусу чи іншого показника (азоту, фосфору, калію) в т/га в 

окремому горизонті за формулою: 

Г = Н × % × dV            (2) 

де: Г – запаси гумусу, т/га; 

Н – шар ґрунту, см; 

% – вміст гумусу, %; 

dV – щільність складання ґрунту, г/см3. 

Розрахунок ступеня насиченості ґрунтів основами проводиться з урахуванням 

суми обмінних основ за формулою: 

100,% 



HrS

S
V , (3) 

де: S – сума обмінних основ, мг-екв./100 г ґрунту; 

Нr – гідролітична кислотність, мг-екв./100 г ґрунту. 
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Розрахунок загальної пористості ґрунту (Р,%) проводиться з урахуванням 

щільності твердої фази та щільності складання ґрунту за формулою: 

,  (4) 

де:  – відношення щільності складання до щільності твердої фази 

відповідає об’єму твердої фази ґрунту;  

1 – за одиницю приймають загальний об’єм ґрунту з усіма його порами. 

 

Розрахунки запасів подати у вигляді таблиці 4: 

Таблиця 4 

Рівень ознак ґрунту за його фізико-хімічними властивостями 

Назва ґрунту Р,% 
V,%; потреба 

у вапнуванні 

Норма вапна, 

т/га 

Запаси, т/га (кг/га) 

Гумусу N Р2О5 К2О 

        

 

За даними гранулометричного та фізико-хімічного складу визначити ступінь 

окультурення ґрунтів, їх агрономічну цінність. 

 

Розділ 4. Заходи щодо раціонального використання, підвищення родючості 

ґрунтів 

Об’єм 6-8 сторінок. 

4.1. Агровиробниче групування ґрунтів. В цьому підрозділі розглядається 

агровиробниче групування ґрунтів. Дані характеристики ґрунтів, що наведені в 

попередньому розділі, використовують при визначенні агровиробничих груп 

ґрунтів у даному господарстві. Необхідно навести агровиробничі групи ґрунтів і 

охарактеризувати їх. Обґрунтовується їх виділення до тієї чи іншої групи, 

можливості використання різних ґрунтів, надаються пропозиції щодо 

агротехнічних, меліоративних і протиерозійних заходів, застосування добрив і 

розташування різних культур. Необхідно коротко охарактеризувати кожну групу 

ґрунтів, оцінити рівень їх родючості, виділити властивості ґрунтів, які 

несприятливо позначаються на вирощуванні сільськогосподарських культур, а 

1001,% 









d

dv
P

d

dv
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також вказати заходи, необхідні для підвищення родючості того чи іншого типу 

ґрунту: меліоративні, агротехнічні та протиерозійні. 

 

4.2. Балансові розрахунки гумусу в господарстві. Для розрахунку балансу 

гумусу на полях сівозміни (польової, кормової, ґрунтозахисної та ін.) господарства 

використовують методику якісної оцінки ґрунтів, дані про властивості ґрунтів й 

фактичну врожайність сільськогосподарських культур у господарстві. 

У курсовій роботі для розрахунку балансу гумусу в сівозміні обирають 

метод, залежно від типу ґрунту (Г.Я. Чесняка – для чорноземних ґрунтів, 

О. М. Ликова – для дерново-підзолистих ґрунтів) та визначають норми органічних 

добрив для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в сівозміні. 

Баланс гумусу являє собою різницю між його надходженням і витратами за 

однаковий проміжок часу. За часом відрізняють віковий, періодичний, річний і 

сезонний баланс. Виділяють три типи балансу гумусу: 

- від'ємний (дефіцитний), коли витрати перевищують його відтворення, що 

спостерігається в більшості господарств Полісся; 

- позитивний - новоутворення гумусу перевищує його витрати; 

- бездефіцитний - коли витрати компенсуються його новоутворенням.  

Для складання балансу гумусу в ґрунті використовують методи прямого 

визначення витрат і утворення його за результатами польових дослідів з 

відповідним агрохімічним обстеженням, а також розрахункові методи, які 

базуються на вивченні балансу азоту в системі рослина-ґрунт-добриво і 

визначенні надходження й витрат гумусу. 

Загальні витрати гумусу за ротацію сівозміни визначаються розмірами його 

мінералізації під окремими культурами (додаток 3). 

Далі потрібно визначити масу рослинних решток, які залишає після себе 

культура. Масу рослинних решток розраховують за допомогою рівняння регресії 

на основі врожаю основної продукції за формулами (5, 6): 

– надземні рештки: х = 0,3у + 3,2  (5) 

– корені: х1 = 0,6у + 8,9  (6) 
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Підставляючи замість «у» величину врожаю, отримуємо масу надземних та 

кореневих решток (х та х1), які потім додаємо і отримуємо загальну кількість 

рослинних решток, що утворилися після культури. Після цього, помноживши цю 

сумарну кількість решток на відповідний коефіцієнт гуміфікації отримуємо масу 

новоутвореного гумусу після даної культури. 

Рівняння регресії за сільськогосподарськими культурами наведені у 

таблицях 5 та 6. 

Таблиця 5 

Рівняння регресії для визначення маси рослинних решток за урожайністю 

основної продукції сільськогосподарських культур, які вирощуються на 

дерново-підзолистих ґрунтах (за Ф. І. Левіним, 1977) 

 

Культура  
Урожайність, 

ц/га 

Рештки, ц/га 

надземні  корені  

Оз. жито 
10 - 25 

26 - 40 

х = 0,3*у + 3,2 

х = 0,2*у + 6,3 

х1 = 0,6*у + 8,9 

х1 = 0,6*у + 13,9 

Оз. пшениця 
10 - 25 

26 - 40 

х = 0,4*у + 2,6 

х = 0,1*у + 8,9 

х1 = 0,9*у + 5,8 

х1 = 0,7*у + 10,2 

Ячмінь 
10 - 20 

21 - 35 

х = 0,4*у + 1,8 

х = 0,09*у + 1,6 

х1 = 0,8*у + 6,5 

х1 = 0,4*у + 13,4 

Овес 
5 - 20 

21 - 30 

х = 0,3*у + 3,2 

х = 0,15*у + 6,1 

х1 = 1,0*у + 2,0 

х1 = 0,4*у + 16,0 

Горох 
10 - 25 

26 - 40 

х = 0,14*у + 3,5 

х = 0,20*у + 1,7 

х1 = 0,66*у + 7,5 

х1 = 0,37*у + 12,9 

Гречка  
10 - 25 

26 - 40 

х = 0,25*у + 4,3 

х = 0,20*у + 5,2 

х1 = 1,1*у + 5,3 

х1 = 0,54*у + 14,1 

Картопля  
50 - 200 

201 - 350 

х = 0,04*у + 1,0 

х = 0,03*у + 4,1 

х1 = 0,7*у + 3,5 

х1 = 0,6*у + 5,4 

Цукрові буряки 
100 - 200 

201 - 400 

х = 0,023*у + 3,5 

х = 0,023*у + 2,3 

х1 = 0,7*у + 3,5 

х1 = 0,6*у + 5,4 

Кормові буряки 
50 - 200 

201 - 400 

х = 0,013*у + 1,0 

х = 0,003*у + 2,4 

х1 = 0,5*у + 3,5 

х1 = 0,05*у + 5,2 

Льон 3 - 10  х1 = 0,13*у + 9,4 

Силосові (без 

кукурудзи) 
100 - 200 х = 0,04*у + 4,0 х1 = 0,09*у + 7,0 

Кукурудза на 

силос 

100 - 200 

201 - 305 

х = 0,03*у + 3,6 

х = 0,02*у + 5,0 

х1 = 0,12*у + 8,7 

х1 = 0,08*у + 16,2 

Однорічні трави 10 - 40  х = 0,13*у + 6,0 х1 = 0,7*у + 7,5 

Горох + овес 10 - 40  х = 0,2*у + 6,0 х1 = 0,8*у + 11,0 

Багаторічні трави 

(конюшина) 
40 - 60 х = 0,1*у + 10,0 х1 = 1,0*у + 15,0 
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Таблиця 6 

Рівняння регресії для визначення маси рослинних решток за урожайністю 

основної продукції сільськогосподарських культур, які вирощуються на 

чорноземах   (за Г. Я. Чесняком, 1987) 

 

Культура  
Рештки  

надземні корені 

Озима пшениця х = 0,32 у + 13,5  х1 = 0,71 у + 10 

Ячмінь  х = 0,29 у + 6,8 х1 = 0,54 у + 9,3 

Овес  х = 0,19 у + 14,8 х1 = 0,42 у + 8,4 

Просо х = 0,5 у + 7,4 х1 = 0,57 у + 12,6 

Гречка х = 0,28 у + 8,5 х1 = 0,65 у + 11,5 

Кукурудза на зерно х = 0,20 у + 1,6 х1 = 0,83 у + 7,2 

Горох, вика, соя х = 0,21 у + 4,5 х1 = 0,36 у + 8,9 

Соняшник х = 0,41 у + 3,2 х1 = 0,16 у + 4,9 

Цукрові буряки х = 0,005 у + 2,8 х1 = 0,06 у + 5,7 

Кормові буряки х = 0,003 у + 2,4 х1 = 0,005 у + 5,2 

Кукурудза на силос, 

силосові 
х = 0,006 у + 5,7 х1 = 0,1 у + 13,5 

Багаторічні трави (сіно)* 

(конюшина, люцерна) х = 0,12 у + 5,9 х1 = 1,02 у + 4,7 

Картопля, овочі х = 0,068 у + 0,5 х1 = 0,07 у + 8,0 

Озимі на зелений корм  х = 0,07 у + 7,5 х1 = 0,07 у + 8,9 

Однорічні трави вико-

овес (сіно) х = 0,12 у + 6,8 х1 = 0,5 у + 13,3 

Висадки цукрових 

буряки** х = 0,005 у + 2,8 х1 = 0,06 у + 5,7 

Висадки кормових 

буряки** 
х = 0,003 у + 2,4 х1 = 0,05 у + 5,2 

Примітки: *- розрахунок наведено за урожаєм сіна; для перерахунку на сіно 

урожай зеленої маси множать на 0,25; 

** - на полях висадків цукрових і кормових буряків в рівнянні регресії 

при визначенні надземних рослинних решток враховується урожай 

насіння, а при визначенні кореневих решток за урожай слід брати 

масу маточних коренів. 

 

Для розрахунку кількості новоутвореного гумусу з рослинних решток 

культур користуються коефіцієнтом гуміфікації, що показує частку сухої 

речовини решток, які перетворюються у гумус (додаток 4). 

Отримані результати записують у таблицю 7. 
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Таблиця 7 

Розрахунок балансу гумусу 

Площа 

поля, га 

Куль-

тура 

Урожа-

йність, 

ц/га 

Зруйно-

вано 

гумусу, 

ц/га 

Накопичено 

рослинних 

решток, ц/га 

Всього 

рослин-

них 

решток, 

ц/га 

Коефі-

цієнт 

гуміф-

ікації 

Утворе-

но 

гумусу, 

ц/га 

Баланс 

гумусу, 

кг/га 

Баланс 

гумусу на 

площу, 

кг/га надзе-

мних 

коре- 

нів 

           

           

           

 

Баланс гумусу визначають встановленням різниці між гумусом, що 

гуміфікувався, та гумусом, що мінералізувався під культурами сівозміни. 

Після розрахунку балансу гумусу на полях господарства та врахування 

можливих змін у структурі посівних площ, урожайності культур, студент шляхом 

розрахунку коригує норми внесення гною та місця внесення органічних добрив у 

сівозміні. 

Визначення мінімальної норми гною на 1 га сівозмінної площі, яка 

забезпечує бездефіцитний баланс гумусу, проводиться за формулою (7): 

Н гн. =(Н + Бс) / 58  (7), 

де: Н гн. – мінімальна норма гною, що забезпечує бездефіцитний баланс гумусу, 

т/га; 

Н – норма гною, яка застосовується в сівозміні, т/га (Н під культурами 

сівозміни поділена на кількість полів у сівозміні); 

Бс – баланс гумусу на 1 га сівозмінної площі, кг/га; 

58 – кількість гумусу, що утворилась з 1 т гною, кг. 

Для підтримання бездефіцитного балансу гумусу (для підтримання рівня 

родючості) на незрошуваних ґрунтах Степу рекомендована науковцями норма 

гною (насиченість) повинна становити 6-8 т/га, в Лісостепу – 8-12 т/га, а в умовах 

Полісся – 12-16 т/га [10, 16].  

Найдоцільніше вирішувати питання відновлення гумусу в межах конкретної 

сівозміни. 
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Провести аналіз отриманих результатів. Зробити висновки про необхідність 

потреби додаткового внесення органічних добрив під культури сівозміни для 

забезпечення бездефіцитного балансу гумусу. Якщо в господарстві гній не 

виробляють, то знайти альтернативні джерела та шляхи надходження органічної 

речовини до ґрунту. 

4.3. Бонітування ґрунтів. Господарська цінність кожного ґрунту в межах 

господарства чи його підрозділах визначається бонітуванням. Бонітування 

ґрунтів – це виражена в балах спеціалізована генетико-виробнича класифікація 

ґрунтів, яка побудована на їх об’єктивних природних і набутих у процесі 

сільськогосподарського використання ознаках і властивостях, що мають 

найбільше значення для росту культурних рослин. 

Основна мета бонітування ґрунтів – це кількісне визначення відносної 

якості ґрунтів за їх родючістю. Бонітування ґрунтів дозволяє порівнювати і 

групувати ґрунти за продуктивністю; дає можливість виявити найбільш 

сприятливі ґрунти для вирощування тих чи інших сільськогосподарських культур; 

допомагає найефективнішому використанню добрив, проведенню агротехнічних 

та меліоративних заходів; сприяє веденню зональних систем землеробства; 

ставить за мету підвищення продуктивності природних кормових угідь і 

багаторічних насаджень; має велике значення в охороні ґрунтів від деградації 

(ерозії, забруднення важкими металами, пестицидами, заболочення і т.д.). 

Оцінку ґрунтів проводять на об’єктивних властивостях і ознаках, які 

притаманні самим ґрунтам. При визначенні балу враховують в більшості випадків 

ознаки ґрунтів: потужність гумусового шару, запаси гумусу (т/га), запаси 

елементів живлення (т/га - азоту, фосфору, калію у горизонті 0-20 см, 

розраховуються у розділі 3).  

Розрахунок балу по кожній з наведених ознак проводиться за формулою (8): 

Боз =
Ф

Е 
100 (8) 

де: Боз — бал типової діагностичної ознаки, %;  

 Ф – фактичне значення ознаки;  

 Е – еталонне значення ознаки, що береться за 100 балів (еталонне).  
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В Україні за еталон приймаються ознаки чорнозему середньопотужного 

середньогумусного важкосуглинкового на лесі (додаток 5). 

У окремих випадках вище наведених показників під час бонітування буває 

явно недостатньо. Це стосується територій з великою строкатістю ґрунтового 

покриву, складними природно-хімічними умовами (наприклад, Полісся) і досить 

різноманітними фізико-хімічними властивостями ґрунтів.  

Результати розрахунків, слід занести у таблицю 8. 

Таблиця 8 

Бонітування ґрунтів господарства 

Н
аз

в
а 

ґр
у
н

ту
 

П
л
о
щ

а,
 г

а 

Основні показники: 

С
ер

ед
н

ьо
зв

аж
ен

и
й

 б
ал

 

запас гумусу запас азоту запас фосфору запас калію 

т/га бал т/га бал т/га бал т/га бал 

           

           

           

Середньозважений бал бонітету для ґрунтів господарства  

 

З усіх розрахованих типових критеріїв для кожного типу ґрунту у 

господарстві обчислюють середньозважений бал за формулою (9): 

 

Бсз =
Б1∙Ц1+Б2∙Ц2+⋯Бп∙Цп

∑ Цп
  (9) 

 

де: Бсз – середньозважений бал з типових критеріїв;  

Б1,Б2, Бn – бали типових критеріїв (гумус, азот, фосфор, калій);  

Ц1, Ц2, Цn - ціна балу критерію – визначається діленням стандартного 

показника на 100:  

∑Цn – сума цін балів усіх критеріїв. 

 

Ц =
Ме

100
 , (10) 

 

де Ме – показник за еталоном азоту, фосфору, калію, вмісту гумусу. 
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Для ґрунтових комплексів бал якісної оцінки спочатку вираховують для 

кожного ґрунту, а потім з них виводять середньозважений бал ґрунтового контуру 

в цілому на карті за формулою:  

 

Ббк =
Бг1∙𝑆1+Бг2∙𝑆2+⋯Бп∙𝑆п

100
  (11) 

 

де: Ббк — бал бонітету ґрунтового контуру, який складається з комплексу ґрунтів;  

Бг1, Бг2…Бn — бал бонітету ґрунтів, які становлять комплекс;  

S1, S2…Sn — відсоток площі ґрунтів, які становлять комплекс.  

 

Оцінюючий бал округлюється до цілих цифр, які наносяться на відповідний 

контур ґрунту за його шифром. Це і стає кінцевою мірою оцінки бонітету даного 

ґрунту.  

 

Після одержання даних про бонітування ґрунтів господарства (сівозміни) 

необхідно навести заходи раціонального використання земель, впровадження 

ефективної системи удобрення, меліорації та протиерозійних заходів.  

 

Висновки. Об’єм 1 сторінка. Викласти короткі основні результати з вивчення 

ґрунтового покриву господарства (з розділів 1-4). 

 

Список використаної літератури. Об’єм 1-2 сторінки. 

Література оформляється згідно ДСТУ 8302:2015  

(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf)  

 

  

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота виконується на папері формату А-4. Текст розміщується на 

одному боці листа. Сторінки нумеруються внизу по центру. Поля: з лівого боку 

2,5 см, з правого боку 1,0 – 1,5см, зверху та знизу – 2,0 см. 

Курсова робота повинна бути викладена лаконічно, грамотною 

літературною мовою і акуратно оформлена. 

Вступ, зміст, розділи, висновки, список літератури повинні починатися з 

нового листа. 

Між назвою розділів, таблиць і текстом обов’язкові інтервали. 

Скорочення слів у назві розділів, підрозділів, таблиць, рисунків не 

допускається. 

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ 

Захист індивідуальної роботи з дисципліни здійснюється після допуску 

викладача. Для отримання допуску до захисту необхідно надати відповідно 

оформлену індивідуальну роботу у повному обсязі і у визначені викладачем 

терміни. 

Індивідуальну роботу студент захищає усно по всіх структурних 

підрозділах. 

Оцінка за індивідуальну роботу виставляється з урахуванням змісту і 

повноти викладення матеріалу. 
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Інституційний репозитарій Поліського національного університету (наукові 

статті, автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські 

роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні 

матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

КАФЕДРА ГРУНТОЗНАВСТВА ТА ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

З ДИСЦИПЛНИ «ҐРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ ГЕОЛОГІЇ» 

 

на тему: «Ґрунти СТОВ «Едельвейс» Житомирського району Житомирської 

області, їх агрономічна характеристика, шляхи раціонального використання» 

 

 

 

                                                  Студента (ки) _____ курсу ______ групи  

                                                  спеціальності_______________________  

                                                   __________________________________  

                                                                    (прізвище та ініціали)  

 

                                                  Національна шкала ________________      

                                                  Кількість балів: ______Оцінка:  ECTS _____  

 

                                                   Члени комісії  

                                                   ________________  ___________________________  
                                                        (підпис)                        (прізвище та ініціали)  

                                                   ________________  ___________________________  
                                                        (підпис)                        (прізвище та ініціали)  

 

 

 

 

 

Житомир – 20___ 
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Додаток 2 

 

ВСТУП 

1. Природні умови ґрунтоутворення 

1.1. Клімат 

1.2. Рельєф і гідрографія 

1.3. Материнські породи 

1.4. Рослинність 

1.5. Виробнича діяльність людини, її вплив на процеси ґрунтоутворення  

2. Процеси ґрунтоутворення 

3. Характеристика ґрунтів 

3.1. Систематичний список ґрунтів 

3.2. Основні типи ґрунтів та їх характеристика 

4. Заходи щодо раціонального використання, підвищення родючості ґрунтів 

4.1. Агровиробниче групування ґрунтів 

4.2. Розрахунок балансу гумусу в одній із сівозмін та розробка заходів 

розширеного його відтворення 

4.3. Бонітування ґрунтів 

Висновки та пропозиції 

Список використаних літературних джерел 

Додатки  
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Додаток 3 

Середньорічні величини мінералізації гумусу під окремими 

сільськогосподарськими культурами (за Г. Я. Чесняком та В. І. Матвеєвою) 
 

В дерново-підзолистих ґрунтах (зона Полісся) 

 

Культура  Коефіцієнт мінералізації 

гумусу, т/га 

Зернові (пшениця, жито, овес, ячмінь) 0,7 

Льон 0,9 

Картопля 1,4 

Цукрові буряки 1,5 

Кормові буряки, овочі 1,7 

Кукурудза на силос 1,25 

Однорічні трави на сіно 0,7 

Багаторічні трави (люпин, конюшина) 0,6 

 

В чорноземі типовому (зона Лісостепу). 

 

Культура  Коефіцієнт 

мінералізації, т/га 

Чорний пар  2,00 

Горох, вика, соя  1,50 

Озима пшениця на з/к 1,24 

Однорічні трави, просо 1,10 

Озима пшениця на зерно 1,35 

Цукрові буряки 1,59 

Кукурудза на зерно  1,56 

Люцерна, конюшина, еспарцет, інші 

багаторічні трави 0,60 

Коренеплоди  1,60 

Кукурудза на силос, силосові  1,47 

Ячмінь  1,23 

Овес 1,20 

Вико-овес, яра пшениця, гречка 1,10 

Картопля  1,61 

Соняшник  1,39 
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Додаток 4 

Коефіцієнт гуміфікації органічної речовини  

(дерново-підзолисті і світло-сірі лісові ґрунти Полісся) 

№ Рослинні рештки, гній, солома 
Коефіцієнт 

гуміфікації 

1. Зернові, зернобобові, однорічні, трави, льон  0,15 

2. Багаторічні трави (конюшина, люцерна) 0,18 

3. Кукурудза та інші силосові культури 0,10 

4. Картопля, коренеплоди, овочі 0,08 

5. Солома на добриво 0,25 

6. Гній (суха речовина) 0,30 

 Примітка: для перерахунку гумусу на суху 

речовину тону х 0,25. В Поліссі з 1 тони гною 

утворюється 35кг гумусу, з 1 тони соломи 20 кг 

гумусу. 

 

 

Коефіцієнт гуміфікації органічної речовини  

(сірі ґрунти, чорноземи Лісостепу) 

№ Рослинні рештки, гній, солома 
Коефіцієнт 

гуміфікації 

1. Буряки цукрові та кормові 0,10 

2. Озима пшениця та зелений корм 0,13 

3. Картопля, овочі, баштанні 0,18 

4. Соняшники  0,14 

5. Кукурудза на силос, інші силосові 0,17 

6. Озима пшениця, кукурудза на зерно 0,20 

7. Ярі зернові, однорічні трави 0,22 

8. Багаторічні трави (конюшина, люцерна) 0,18 
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Додаток 5 

Основні ознаки чорнозему (еталон) 

Ґрунт 

Запаси гумусу, т/га в 

горизонтах 

Запаси азоту, т/га в 

горизонтах 

Запаси фосфору, т/га в 

горизонтах 

0-20 20-50 0-100 0-20 20-50 0-100 0-20 20-50 0-100 

Чорнозем 

середньо- 

потуж-

ний 

середньог

умусний 

на лесі 

117 246 352 5.7 10 12.4 1.3 3.2 5.4 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Оцінювання знань студента в КМСОНП полягає в його переорієнтації з 

лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-

орієнтовану форму та на організацію самоосвіти студента. 

Усі світові та пропоновані останнім часом національні стандарти в основі 

навчання ставлять самостійну, творчу роботу того, хто навчається. На цьому 

принципі базуються й новітні, включно з інформаційними, технології навчання. У 

структурі навчального навантаження студента за системою ECTS індивідуальна 

робота розглядається також як один з компонентів навчальної діяльності й має 

займати значну частину його навчального навантаження. 

Індивідуальна робота студентів (ІР) – вид самостійної роботи студента по 

виконанню чітко визначених завдань завершеного характеру, які підлягають 

оцінюванню. 

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, 

яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих 

можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх 

здібностей, науково-дослідну роботу й творчу діяльність. Індивідуальні заняття 

проводяться під керівництвом викладача в позааудиторний час за окремим 

графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей студента. 

Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш 

кваліфікованим викладачам. 

Ця форма роботи сприяє поглибленню та структуруванню знань студентів. 

Проблемні та питання, вивчення яких винесено на індивідуальне опрацювання, 

стимулюють студентів до роботи з додатковою літературою, заповнення 

порівняльних таблиць розвиває вміння аналізувати та виділяти головні ознаки. 

 


