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Анотація. У роботі розкрито проблему зменшення вмісту гумусу у 

чорноземних ґрунтах і основні причини дегуміфікації. Встановлено, що 

мінімізація обробітку ґрунту і застосування органо-мінеральної системи 

удобрення сприяють покращенню гумусового стану чорноземів. 
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Abstract. In this paper the problem of reducing the content of humus in 

chernozem soil and causes of dehumification was researched. Describe ways to 

restore organic matter, found that reducing tillage and application of organic-

mineral fertilizer system improves the condition of black soil humus. 
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Вступ. У нинішніх умовах сільськогосподарського виробництва особлива 

увага привернута до одного з основних багатств України – чорноземів. Зміни в 

аграрному секторі та особливості землекористування вимагають розробки 

сучасних методів їх раціонального використання. 



Огляд літератури. Медведєв В. В. [1] виділяє чотири основних види 

деградації грунтів: механічну, фізико-хімічну фізичну та хімічну, до якої 

відносить дегуміфікацію. Питанням дослідження органічної речовини грунту в 

Україні присвячені роботи А.Д. Балаєва, В.В. Дегтярьова, М.І. Лактіонова, Г.А. 

Мазура, О.Л. Тонхи та інших. 

Панас Р. [2] зазначає, що зменшення гумусу в ґрунті є 

найконтрольованішим показником зниження його родючості. Багаторічні 

дослідження показують, що основними причинами дегуміфікації ґрунтів 

України є зниження загальної культури землеробства, зменшення обсягів 

внесення органічних добрив, неконтрольований розвиток водної ерозії та 

дефляції. На жаль, процеси дегуміфікації протягом останніх 20 років не 

зупинилися, а продовжуються з достатньо високою інтенсивністю.  

Зменшення вмісту гумусу і погіршення його якісних характеристик може 

спричинюватися як відсутністю постійної компенсації рослинними рештками і 

органічними добривами поточних витрат органічної речовини, головним 

чином, через біологічну її мінералізацію, так і зміною співвідношення між 

мінералізацією свіжої органічної речовини, утворенням і стабілізацією нових 

гумусових речовин у ґрунті [3]. Для оцінки і прогнозу розвитку дегуміфікації 

використовують розрахунки балансу гумусу і математичні моделі [4]. 

Деградаційні процеси, поширені у ґрунтах України, спричиняють, за 

різними оцінками, зниження продуктивності основних сільськогосподарських 

культур від 10-12 до 40-60%. Це зумовлює необхідність постійного контролю 

стану ґрунтів, що є основою для теорії і практики управління ґрунтом, його 

екологічними та продуктивними функціями. Балюк С.А. підкреслює, що 

приоритетом № 1 у галузі охорони грунтів має стати оптимізація вмісту в 

ґрунтах органічної речовини, досягнення бездефіцитного балансу гумусу в 

ґрунтах. Згідно з об’єктивними даними, за останні 100-120 років ґрунти 

України втратили 20-25% гумусу. Останніми роками втрати становлять 300-700 

кг/га на рік [5].  

Методи досліджень. 



Дослідження проводились у двох дослідах. Перший – стаціонарний дослід 

у ВП НУБіП України “НДГ Великоснітинське ім. О.В. Музиченка” 

Фастівського району Київської області. Грунт дослідної  ділянки – чорнозем 

типовий грубопилувато-суглинковий на лесі. Дослід включає три варіанти 

обробітку ґрунту: оранка на 25-27 см; різноглибинний безполицевий обробіток; 

мілкий безполицевий обробіток на 10-12 см і три варіанти удобрення.  

Другий – в АТЗТ «Агро-Союз» Дніпропетровської області. Ґрунт дослідної 

ділянки – чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинковий на лесі. 

Порівнювали три способи обробітку грунту: оранку на 20-22 см; мінімальний 

обробіток на 4-5 см і нульовий обробіток ґрунту. У зразках грунту визначали 

вміст гумусу за методом І. В. Тюріна в модифікації В. Н. Симакова. 

Результати.  

Дослідження органічної речовини чорноземів типових показало, що 

удобрення більшою мірою впливало на зміни вмісту гумусу, ніж способи 

обробітку грунту. Результати досліджень стаціонарного досліду засвідчили, що 

всі системи удобрення мали більший вплив на вміст гумусу, ніж системи 

обробітку грунту. Найнижчий вміст гумусу в орному шарі чорнозему типового 

відмічено на варіанті без добрив за оранки – 3,44% (табл.). 

Таблиця 

Вплив різних систем обробітку і удобрення ячменю ярого на вміст гумусу 

чорнозему типового, % 

Варіант удобрення 

Варіанти обробітку грунту 

Оранка 
Глибокий  

плоскорізний 

Мілкий  

плоскорізний 

Без добрив 3,44 3,41 3,48 

Солома 1,2 т/га + N12 + N55P45K45 3,56 3,62 3,64 

Солома 1,2 т/га+N12+ N78P68K68 3,57 3,63 3,64 

Солома 1,2т/га + N12 + сидерати + N55P45K45 3,61 3,65 3,67 

Солома 1,2 т/га+N12+ сидерати+ N78P68K68 3,61 3,67 3,69 



Найвищий вміст гумусу в орному шарі відмічено на варіанті сумісної 

післядії соломи, сидератів і мінеральних добрив за мілкого плоскорізного 

обробітку (3,69)%. Зниження  глибини обробітку грунту також обумовило 

підвищення диференціації у 0-30см шарі. Уміст гумусу у 0-15см шарі за оранки 

складав 3,45 – 3,62%, за глибокого плоскорізного обробітку 3,46 – 3,71%, а за 

мілкого плоскорізного 3,48 – 3,81%.  

Отже, органо-мінеральна система удобрення з сумісним внесення 

мінеральних добрив, післядією соломи і сидератів найкраще вплинула на 

гуміфікацію чорнозему типового. Скрильник Є.В. [3] також відзначає, що 

довготривале застосування органічної і органо-мінеральної систем удобрення 

на чорноземі типовому сприяє підвищенню рівня гумусованості, ступеня 

гуміфікації органічної речовини та обумовлює зміну її складу. У дослідженнях 

[6] встановлено позитивні зміни групового і фракційного складу гумусу за 

плоскорізного обробітку і системи удобрення з соломою та сидератами.  

Відмічено зміни умісту гумусу та його розподіл в 0-30 см шарі чорнозему 

звичайного за різного обробітку. Верхній 0-10 см шар закономірно 

характеризувався найвищими показниками. Разом з цим, на варіанті нульового 

обробітку відмічeнo найбільшу дифeрeнціацію oрнoгo шару (0,1-0,19% 

порівняно з 10-20 см шаром), за оранки – 0,04-0,1%, а за мінімального 

обробітку – 0,07-0,17%. В середньому у шарі грунту 0-30 см вищий вміст 

гумусу був за нульового (4,64%) і мінімального (4,63%) відносно оранки 

(4,55%). Таким чином, зменшення інтенсивності обробітку є дієвим заходом 

збереження органічної речовини чорнозему звичайного.  

Дослідження вмісту гумусу чорнозему звичайного проводились у ланці 

сівозміни. Нами було встановлено, що найвища мінералізація гумусу 

відбувалась за  вирощування кукурудзи, а найкращі умови для гуміфікації були 

за вирощування пшениці озимої. 

Висновки.1. Однією з основних умов збереження чорноземів України є їх 

захист від дегуміфікації, яка набуває загрозливого характеру. 



2. Мінімізація обробітку грунту забезпечила найвищі показники вмісту 

гумусу у чорноземах звичайних і чорноземах типових. 

3. Застосування органо-мінеральної системи удобрення сприяло 

збільшенню вмісту гумусу чорнозему типового.  
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