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Проведено дослідження динаміки агрохімічних властивостей чорноземних та сірих лісових грунтів ріллі в 

умовах середнього Придністер’я. Установлено, що показники властивостей грунтів різного генезису зблизили-
ся на дуже низькому рівні, не притаманному природним аналогам грунтів. Динаміка властивостей грунтів 
відрізняється. На динаміку більше впливає походження грунтів, ніж технології вирощування сільськогосподар-
ських культур. Грунти ріллі втратили свою екологічну стійкість і не можуть виконувати природні функції.  
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вміст елементів живлення, динаміка. 
 
 
Вступ. В природному ресурсному потенціалі 

Хмельницької області переважають земельні ре-
сурси (більше 74 %) [8]. Це свідчить, що область 
аграрна і в перспективі аграрний сектор має пріо-
ритетний розвиток. Тому вивчення грунтів – го-
ловне завдання відносно їх раціонального вико-
ристання, оскільки від стану грунтового покриву 
залежатимуть технології вирощування сільсько-
господарських культур, кількість і якість вироб-
леної продукції і ефективність виробництва.  

Південь Хмельницької області має особливо-
сті щодо природних чинників грунтотворення, 
грунтового покриву і умов сільськогосподарсько-
го виробництва. Територія прилягає до р.Дністер 
з великим базисом ерозії. Придністров’я в межах 
Хмельницької області є частиною так званого 
“теплого Поділля” і належить до Національного 
природного парку “Подільські Товтри”.  

Найрозповсюдженішими грунтотворними 
породами є леси і лесовидні суглинки та елювій 
карбонатних порід. Переважання південних схи-
лів зумовлює підвищене випаровування з грун-
ту, Товтровий кряж в певній мірі перешкоджає 
північному переносу повітряних мас, що ство-
рює більшу посушливість клімату порівняно з 
іншими територіями. В структурі грунтового 
покриву переважають чорноземи типові (36,1 
тис. га) і опідзолені (39,1 тис. га) та сірі лісові 
грунти (32,7 тис. га), площа кожного з них в 
структурі ріллі становить біля 30 %. Ознаки 
опідзолення має 55,5 тис. га, тобто 60 % ріллі, 
еродовано майже 60 % ріллі [1]. 

Надмірне антропогенне навантаження на 
грунти викликає ряд негативних процесів, що 

знижують родючість і екологічні стійкість та 
значення грунтів. Такі зміни виявлено практич-
но у всіх регіонах України [3,4,6,8], в тому числі 
на Поділлі [2]. Але такі висновки зроблено за 
даними агрохімічних обстежень, узагальнення 
яких не дає змоги встановити  реакцію окремих 
генетичних типів грунтів. Тому метою наших 
досліджень було встановити особливості дина-
міки агрохімічних властивостей грунтів різного 
походження в Придністер’ ї.  

 
Обєкт і методика досліджень. Об’єкт до-

сліджень – чорноземи типові, чорноземи опідзо-
лені, сірі лісові грунти (різного гранскладу та 
еродованості). Вивчали типові агрохімічні влас-
тивості, які входять а еколого-агрохімічний пас-
порт поля, визначені Хмельницьким центром 
“Облдержродючість” за стандартними методи-
ками [5,7]. Досліджували масиви грунтів одного 
генетичного типу аналогічних відмін у 
Кам’янець-Подільському районі Хмельницької 
області за даними трьох останніх циклів еколо-
го-агрохімічного обстеження (1999, 2004 та 2010 
роки).  

 
Результати досліджень. За середньозваже-

ними по району  показниками родючості гумусом 
грунти забезпечені на низькому рівні (2,82 %). Це 
зумовлює низький вміст обмінних основ (15 мг-
екв./100 г грунту) і, в цілому, низьку поглинальну 
здатність грунтів. Насиченість основами на рівні 
темно-сірих і сірих опідзолених грунтів, тобто, 
слабка  (83-84 %). Поживний режим грунтів у 
цілому несприятливий – на фоні високого забез-
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печення калієм і бором та середнього фосфором, 
грунти мають дуже низьке забезпечення азотом, 
міддю, цинком, кобальтом і молібденом. Динамі-
ка вмісту елементів живлення свідчить про тен-
денції покращення фосфорного і калійного жив-
лення і підвищення вмісту мікроелементів, але в 
межах однієї градації за забезпеченістю.  

Показники властивостей чорноземів типових 
та чорноземів опідзолених (табл. 1), що зумов-
люють стан грунтового поглинального комплек-
су, нижчі, ніж в природних аналогів грунтів і 

характеризуються наступними параметрами: 
близькі до нейтральних з незначною гідролітич-
ною кислотністю; малогумусні  (вміст гумусу 
2,84 %); ненасичений грунтовий поглинальний 
комплекс основами (насиченість складає до 85 
%) при низькій кількості обмінних основ (до 20 
мг-екв./100 г грунту). Можна констатувати, що 
ці показники не відповідають чорноземам, а 
притаманні сірим лісовим грунтам, що свідчить 
про значний негативний вплив виробничої дія-
льності на грунти.  

Таблиця 1 
Фізико-хімічні властивості чорноземних грунтів 

 

Гідролітична  
кислотність  

Сума обмін-
них основ Роки обстеження 

Обстежена 
площа, га 

Вміст  
гумусу, % 

рН сол. 

мг-екв./100 г грунту 
 чорноземи типові  важко суглинкові та їх слабо змиті відміни 

1999 2136,9 3,38 6,9 0,37 41 

2004 1217,7 3,38 7,3 0,35 39 

+ до 1999  0 +0,4 -0,02 -2 

2010 1284,8 3,54 7,2 0,66 39 

+ до 2004  +0,16 -0,1 +0,31 0 

чорноземи опідзолені середньо суглинкові 

1999 2041,5 2,78 5,4 2,75 15 

2004 2617,6 2,73 5,7 2,34 14 

+ до 1999  -0,05 +0,3 -0,41 -1 

2010 1685,6 2,30 5,4 2,80 14 

+ до 2004  -0,43 -0,3 +0,46 
0 
 

 
Динаміка властивостей відображує покра-

щення кислотності, але не проявляється покра-
щення стану грунтового поглинального комплек-
су за насиченістю основами та вмістом гумусу 
(вони знижуються).  

Чорноземні грунти, які знаходяться в ріллі, 
мають такі особливості поживного режиму 
(табл. 2). Чорноземи типові характеризуються 
кращим поживним режимом за макроелемента-
ми, чорноземи опідзолені – за мікроелементами, 
зокрема обидва чорноземи характеризуються 
добрим забезпеченням за вмістом калію і фосфо-
ру, але дуже низьким за вмістом азоту; чорнозем 
типовий малогумусний має вищий вміст  азоту і 
фосфору (на одну градацію забезпеченості) і ви-
щий вміст калію (в межах градації високого за-
безпечення). 

Динаміка вмісту макроелементів подібна – 
підвищення вмісту калію за останні 10 років, 
підвищення вмісту фосфору в передостанній тур 
обстеження грунтів (9-й) і зниження – в останній 
(10-й). За вмістом мікроелементів чорноземи ти-
пові дуже високо забезпечені бором, а іншими 
елементами дуже слабо, чорнозем опідзолений 

високо - бором, слабо -марганцем і молібденом і 
дуже слабо - цинком і кобальтом. Динаміка вміс-
ту мікроелементів відрізняється в цих грунтах.  

 
Таблиця 2 

Поживний режим чорноземних грунтів 
 

Макроелементи Роки  
обстеження N P2О5 K2О 

чорноземи типові  важко суглинкові  
та їх слабо змиті відміни 

1999 93 109 113 
2004 109 115 153 

+ до 1999 +16 +6 +40 
2010 112 115 180 

+ до 2004 +3 0 +27 
чорноземи опідзолені  
середньо суглинкові 

1999 77 91 122 
2004 98 98 142 

+ до 1999 +21 +7 +20 
2010 95 96 153 

+ до 2004 
 

-3 
 

-2 
 

+11 
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Сірі лісові грунти району (табл. 3) мають 
дуже низький вміст гумусу, дуже мало обмінних 
основ і дуже високу кислотність, на рівні нижніх 

меж,  притаманних  грунтам у природній обста-
новці, що є негативним наслідком сільськогос-
подарського використання.  

Таблиця 3 
Фізико-хімічні властивості сірих лісових грунтів 

 

Гідролітична  
кислотність  

Сума обмін-
них основ Роки обстеження 

Обстежена 
площа, га 

Вміст  
гумусу, % 

рН сол. 

мг-екв./100 г грунту 
 сірі лісові середньо суглинкові слабо змиті 

1999 979,9 2,29 5,4 2,46 12 
2004 909,7 1,81 5,2 2,93 9 

+ до 1999  -0,48 -0,2 +0,53 -3 
2010 783,0 2,19 5,2 3,16 9 

+ до 2004  +0,38 0 +0,23 0 

сірі лісові середньо суглинкові слабо і середньо змиті  
1999 1069,0 1,96 5,2 2,87 11 
2004 1009,1 1,82 5,1 3,30 8 

+ до 1999  -0,14 -0,1 +0,43 -3 
2010 363,8 2,29 5,1 3,02 8 

+ до 2004  +0,41 -0,1 -0,28 0 
сірі лісові легкосуглинкові в комплексі з темно-сірими 

1999 1145,4 2,04 5,1 3,23 11 
2004 1126,5 1,76 4,9 3,24 9 

+ до 1999  -0,28 -0,2 +0,01 -2 
2010 1039,6 1,97 4,9 3,71 8 

+ до 2004 
 

 
 

+0,21 
 

0 
 

+0,47 
 

-1 
 

 
Динаміка властивостей інша, ніж в чорноземах, 

і практично однакова у всіх різновидностях грун-
тів: зменшення вмісту гумусу за період 1999-2004 
рр., підвищення в 2004-2010 рр.; зменшення обмін-
них основ (на 20-25 %); підвищення гідролітичної 
кислотності при відносно стабільній обмінній. 

Сірі лісові грунти мають несприятливий по-
живний режим (табл. 4): 

- за вмістом макроелементів - грунти дуже 
низько забезпечені азотом, низько і середньо фо-
сфором і високо калієм; 

- порівняно з чорноземними у сірих лісових 
грунтів гірший лише фосфорний режим, що при-
таманно цьому типу грунту; 

- за вмістом мікроелементів лише за вмістом 
бору середня і висока забезпеченість, а за інши-
ми – дуже низька, тобто вони подібні за вмістом 
мікроелементів до чорноземних; 

- суттєвої різниці між сірими лісовими грун-
тами різного гранулометричного складу і еродо-
ваності за показниками агрохімічних властивос-
тей і за їх динамікою, не виявлено. 

У технологіях вирощування сільськогоспо-
дарських культур найвпливовішими на властиво-
сті грунтів є системи обробітку грунту і системи 
удобрення. Аналіз цих систем у сільськогоспо-
дарських підприємствах на досліджуваній тери-
торії показав, що вони відрізняються істотно. 

Таблиця 4 
Поживний режим сірих лісових грунтів 

 

Макроелементи Роки  
обстеження N P2О5 K2О 

сірі лісові легкосуглинкові  
в комплексі з темно-сірими 

1999 78 55 136 
2004 90 48 118 

+ до 1999 +12 -7 -18 
2010 85 64 142 

+ до 2004 -5 +16 +24 
сірі лісові середньо суглинкові  

слабо і середньо змиті 
1999 84 78 113 
2004 103 44 138 

+ до 1999 +19 -34 +26 
2010 103 41 153 

+ до 2004 0 -3 +15 
 сірі лісові середньо суглинкові  

слабо змиті 
1999 80 62 111 
2004 92 50 124 

+ до 1999 +12 -12 +13 
2010 95 81 160 

+ до 2004 
 

+3 
 

+31 
 

+36 
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Наприклад, в господарствах району вносить-
ся різна кількість добрив, що зумовлено еконо-
мічними можливостями. Органічні добрива най-
більше  вносять, наприклад, в  СТОВ ВФ «Мрія» 
с.Сокіл (до 3,6 т/га) та СТОВ АФ «Нефедівське» 
с.Нефедівці (до 4,6 т/га). Мінеральні добрива го-
сподарствами району вносились в 2010-11 роках 
від 76 до 336 мг/кг діючої речовини. При вико-
ристанні низької кількості добрив співвідношен-
ня між елементами живлення складає 1:0,2-
0,5:0,1-0,3, а в господарствах з більшим забезпе-
ченням мінеральними добривами покращується і 
становить 1:0,7-0,8:0,5-0,8 

Серед систем обробітку грунту переважає 
традиційна з оранкою на зяб, хоча також розпо-
всюджені системи з мінімальними обробітками 
під окремі культури і, навіть, елементи mini-till і 
No-till технологій.  

Разом з тим, рівень технологій, який викори-
стовується в господарствах, фактично не впливає 
суттєво на поживний режим грунтів. Аграрне 
використання генетично різних грунтів  фактич-
но наблизило їх поживний режим як за макро-,  
так і за мікроелементами. Це зближення відбу-
лось на нижчому, ніж притаманне природним 
аналогам грунтів рівні, що вказує на погіршення 
поживного режиму грунтів, які використовують-
ся в ріллі. 

 
Висновки. Грунти середнього Придністер’я, 

що використовуються в ріллі, мають нижчі пока-
зники агрохімічних властивостей, ніж притаман-
но їх природним аналогам. Екологічне значення 
грунтів у антропогенних ландшафтах ослаблене, 
грунти втрачають свою стійкість до процесів де-
градації виробничого і природного характеру. 
Динаміка властивостей грунтів залежить від ге-
нетичного типу і мало залежить від рівня техно-
логій вирощування сільськогосподарських куль-
тур. Узагальнені показники агрохімічного об-
стеження не відображують тенденцій динаміки 
властивостей грунтів різного генезису, що може 
привести до неправильних управлінських рішень 

щодо охорони родючості грунтів і збереження 
грунтового покриву.  
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FEATURES OF AGRICULTURAL CHEMISTRY PROPERTIES DYNAM ICS OF CHERNOZEM AND 
PODZOLIC SOILS OF PLOUGH-LAND IN MIDDLE STREAM OF D NISTER 

 
V. S. Wakhnyak, V.M.Yavorov, V.B. Gavryliuk 

 
Research of dynamics of agricultural chemistry properties of Chernozem and grey forest soils of plough-land in the 

conditions of middle stream of the river Dnister is conducted. Determined that the performance properties of soils of 
different origins closer to very low, not peculiar to the natural soil counterparts. On a dynamics the origin of soils 
influences more, than technology of growing of agricultural culture. Soils of plough-land lost the ecological firmness 
and can not execute natural functions. 

 Keywords: typical chernozem, podzolic chernozem, grey forest soil, physical and chemical properties, content of 
elements of feed, dynamic of properties. 
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