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Досліджено гумусний стан ґрунтів Здолбунівського р-ну Рівненської обл. Узагальнено та
проаналізовано динаміку вмісту гумусу в ґрунтах району впродовж семи турів (1987–
2017 рр.) агрохімічного обстеження земель сільськогосподарського призначення. За
результатами ХІ (2017 р.) туру агрохімічної паспортизації ґрунти Здолбунівського р-ну
характеризуються середнім вмістом гумусу, що становить 2,6%. Порівняно з V туром
(1987 р.) середньозважений показник умісту гумусу зріс на 0,3%, що може свідчити про
стабілізацію умісту гумусу у ґрунтах району. Наразі у районі переважають ґрунти з
середнім умістом гумусу, їхня частка становить 71,7% від загальної кількості обстежених угідь. 17,5% площ характеризуються підвищеним вмістом гумусу, 10% — дуже
низьким та низьким, 0,7% — високим та дуже високим умістом. Найвищим умістом
гумусу характеризуються ґрунти Мізоцької селищної ради (3,1%) та Здовбицької
та Миротинської сільських рад (3,0%), а найнижчим — Будеразької сільської ради
(1,7%). Найпоширенішими ґрунтами району є ясно-сірі й сірі опідзолені та темно-сірі
і чорноземи опідзолені, які становлять 70,8% площ, уміст гумусу, у яких сягає 2,4 та
2,5% відповідно. Найвищий уміст гумусу відмічено у лучних, лучно-чорноземних та
чорноземно-лучних ґрунтах (3,3%). Уміст гумусу у чорноземах типових і чорноземах
сильнореградованих різного ступеня змитості становив 2,8%. Найнижчим умістом
гумусу характеризуються дерново-підзолисті неоглеєні та глеюваті ґрунти — 1,5%.
Висвітлено стан біологізації землеробства, зокрема приорювання сидератів, внесення
соломи і гною та використання торфу за останні 8 років у досліджуваному районі.
Обов'язкова біологізація землеробства, врахування біологічних особливостей кожної
культури, зокрема потреби рослин в елементах живлення, показників потенційної
і ефективної родючості ґрунту, його фізико-хімічних властивостей, сортименту й
хімізму добрив, кліматичних умов у зональному розрізі − комплексне виконання цих
заходів сприятиме значному підвищенню родючості ґрунтів сільськогосподарських
угідь району, зокрема поліпшенню його гумусного стану. Оскільки важливою причиною
відсутності накопичення запасів гумусу у досліджуваних ґрунтах є незадовільний стан
біологізації землеробства у районі. Підготовлено висновки та пропозиції щодо поліпшення гумусного стану ґрунтів досліджуваного району.
Ключові слова: біологізація, біофільні елементи, агрохімічне обстеження, ерозійні процеси, деградація ґрунтів, дегуміфікація, агрохімічне виснаження.

ВСТУП
Невід’ємною складовою будь-якого
ґрунту є органічна речовина, тобто сукупність живої біомаси й органічних решток
рослин, тварин, мікроорганізмів, продуктів
їх метаболізму і специфічних новоутворених темно-забарвлених гумусових речовин, що рівномірно пронизують ґрунтовий
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профіль. Складний комплекс органічних
сполук ґрунту зумовлений різним складом
органічних решток, що надходять у ґрунт,
неоднаковою спрямованістю мікробіологічного процесу, різноманітними гідротермічними умовами тощо. У складі органічної
речовини ґрунту є всі хімічні компоненти
рослин, бактеріальної та грибної плазми, а
також продуктів їх подальшої взаємодії й
трансформації. Це тисячі сполук, середній
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час існування яких у ґрунті може варіювати від доби до кількох тисяч років [1–3].
Найістотнішим джерелом ґрунтової органіки є рослинність, яка мобілізує і акумулює в ґрунті запас потенціальної енергії та
біофільних елементів (C, H, O, N, P, S, Cl,
I, B, Ca, Mg, K, Na, V, Mn, Fe, Cu) у надземних і підземних органах рослин, та їх
рештках. Під трав’янистою рослинністю
основним джерелом гумусу є корені, маса
яких у метровому шарі ґрунту сягає 8–
28 т/га залежно від наявних видів рослинності [4; 5].
Найбільш істотною ознакою деградації
ґрунтів у результаті впливу господарської
діяльності є зменшення вмісту органічної
речовини і її основної складової — гумусу,
що призводить до погіршення його якісних
показників.
Зміни вмісту гумусу в ґрунтах залежить
від двох взаємно протилежних процесів —
гуміфікації (новоутворення гумусу) та мінералізації органічної речовини. Наслідком
їх інтенсивності є накопичення або втрата
гумусу [6–8].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Внесення в ґрунт додаткового вуглецю
у вигляді гною за органо-мінеральної та
органічної систем удобрення сприяє регулюванню азотно-вуглецевого балансу в
ґрунті шляхом поповнення запасів доступних для мікроорганізмів вуглецю та азоту,
що приводить до збільшення вмісту гумусу
в орному шарі ґрунту [8].
Під час визначення впливу господарської діяльності на ґрунт та ерозійних процесів найбільш істотною діагностичною
ознакою деградації ґрунтів є зменшення
вмісту в них органічної речовини і її основ
ної складової — гумусу. Серед головних
причин зменшення вмісту органічної речовини і погіршення якісних показників
гумусу є насамперед відсутність постійної
компенсації органічними добривами і рослинними рештками поточних витрат органічних речовин [10–13].
Органічна система добрив підвищує
потенційну родючість ґрунту, а мінераль-
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на система збільшує її ефективну родючість, перевершуючи органічну систему
за агрономічної та економічної ефективності. Тому спільне застосування в сіво
зміні мінеральних і органічних добрив
виявляється вигідним з точки зору поліпшення властивостей ґрунту, підвищення
врожайності культур, економії добрив і
зниження ризиків екологічних порушень
[14; 15].
МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕнЬ
Об’єктом дослідження є ґрунти сільськогосподарських угідь на території Здолбунівського р-ну Рівненської обл. Предмет дослідження: вміст гумусу в ґрунтах
досліджуваного району у розрізі сільських
рад та основних типів ґрунтів. Дослідження
ґрунтуються на опрацьованих результатах
досліджень ХІ туру — планова агрохімічна
паспортизація земель, проведена Рівненською філією ДУ «Держґрунтохорона».
Також використано результати агрохімічних досліджень у рамках V–ХІ турів агрохімічної паспортизації земель.
Ступінь розораності земель значною
мірою характеризує їхню екологічну стійкість. У структурі сільськогосподарських
угідь Здолбунівського р-ну Рівненської
обл. рілля становить 33,8 тис. га (79,8%).
Значно менші площі становлять пасовища, сіножаті та багаторічні насадження:
4,3 тис. га (10,1%); 2,8 тис. га (6,6%);
1,5 тис. га (3,5%) відповідно.
Найбільший фонд орних земель Рівненської обл. мають райони, розташовані
в зоні Лісостепу, де розораність сільськогосподарських угідь значно перевищує екологічно допустимі рівні, досягаючи 80%
і більше. До таких районів в області відноситься і Здолбунівський, де розораність
становить 79,8%.
Найбільш поширеними ґрунтами району є: ясно-сірі, сірі, темно-сірі опідзолені
легкосуглинкові з різним ступенем змито
сті; чорноземи опідзолені легкосуглинкові з різним ступенем змитості; чорноземи
типові та чорноземи сильнореградовані
різного ступеня змитості.
agroecological journal • No. 2 • 2022
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Під час досліджень використовували
Методику проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського
призначення [16].
Визначення гумусу проводилося згідно з ДСТУ 4289:2004 шляхом окислення
його в ґрунті в сiрчанокислому середовищі
двохромовокислим калієм за нагрiвання з
наступним фотоколориметруванням [17].

Значно вищим вмістом гумусу характеризуються ґрунти Мізоцької селищної
та Урвенської сільської рад із показником
гумусу 3,1%, що відповідає підвищеному (від 3,1 до 4%) вмісту. Досліджувані
площі ґрунтів району характеризуються
дуже низьким та низьким (менше 2,1%) —
0,86 тис. га (10,0%), середнім (від 2,1 до
3,0%) — 6,14 тис. га (71,7%), підвищеним
(від 3,1 до 4,0%) — 1,5 тис. га (17,5%), високим та дуже високим (>4%) — 0,06 тис. га
(0,7%) вмістом гумусу.
Узагальнені матеріали досліджень у
розрізі основних типів ґрунтів показали
найбільший вміст гумусу у лучних, луч
но-чорноземних та чорноземно-лучних
ґрунтах із показником вмісту 3,3% та на
чорноземах типових i чорноземах сильно
реградованих різних ступенів змитості з
середнім вмістом гумусу 2,8%. У розрізі

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У результаті проведених агрохімічних
досліджень сільськогосподарських угідь
Здолбунівського р-ну Рівненської обл.
встановлено, що середньозважений показник вмісту гумусу становить 2,6% і відповідає середньому вмісту. Тоді як, у розрізі
сільських рад середньозважені показники
варіюють у межах 1,7–3,1% (табл. 1).

Таблиця 1. Розподіл площ ґрунтів за вмістом гумусу в розрізі сільських та селищних рад
за результатами XI туру агрохімічного обстеження земель
Площі ґрунтів за вмістом гумусу
Назва сільської
(селищної)
ради

Обсте- дуже низький
та низький
жена
(<2,1%)
площа,
тис. га
тис.
%
га

Білашівська с/р*
Богдашівська с/р
Будеразька с/р
Глинська с/р
Здовбицька с/р
Копитківська с/р
Мізоцька сщ/р**
Миротинська с/р
Новомощаницька с/р
Новосілківська с/р
Півченська с/р
П'ятигірська с/р
Старомощаницька с/р
Уїздецька с/р
Урвенська с/р

0,13
1,13
0,17
0,71
0,64
0,23
0,37
1,72
0,11
0,51
0,08
0,46
0,19
1,50
0,61

Усього

8,56

середній
(2,1–3%)
тис.
га

%

100
86,7
11,8
80,3
35,9
65,2
45,9
59,3
90,9
78,4
100
93,5
89,5
92,0
50,8
71,7

0,01
0,11

21,6

0,03
0,02
0,12
0,02

6,5
10,5
8,0
3,3

0,13
0,98
0,02
0,57
0,23
0,15
0,17
1,02
0,10
0,40
0,08
0,43
0,17
1,38
0,31

0,86

10,0

6,14

0,15
0,15
0,14
0,06
0,05

13,3
88,2
19,7
9,4
21,7

підвищений
(3,1–4%)
тис.
га

%

0,30
0,03
0,20
0,69

46,9
13,0
54,1
40,1

0,28

45,9

1,50

17,5

високий та Середньодуже високий зважений
(>4%)
вміст
гумусу, %
тис.
%
га

0,05

7,8

0,01

0,6

2,5
2,4
1,7
2,2
3,0
2,4
3,1
3,0
2,3
2,4
2,5
2,4
2,3
2,4
2,6

0,06

0,7

2,6

Примітка: * с/р — сільська рада, ** сщ/р — селищна рада.
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основних найбільш поширених типів ґрунтів району одними з найнижчих показників
вмісту гумусу мають дерново-пiдзолистi
неоглеєні і глеюватi ґрунти, де середньозважений показник сягає 1,5%.
Найбільш поширені ґрунти — ясно-сірі
і сірі опідзолені та темно-сірі опідзолені
й чорноземи опідзолені, що становлять у
структурі досліджуваних площ 70,8%, мають середній вміст гумусу з відповідними
показниками 2,4 та 2,5% (табл. 2).
Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах дос
ліджуваного району свідчить про тенденцію його збільшення з 1987 по 1997 рр.
з 2,3 по 2,6% та відносного зменшення у
2002 і 2007 рр. на 0,2%. За останні 10 років
досліджень спостерігається процес стабілізації та збільшення від 2,2% у 2007 р. до
2,6% у 2017 р. (табл. 3).

Основними причинами такого нестабільного гумусного стану ґрунтів є досить
значні площі ґрунтового покриву, які піддаються водній ерозії. Таких ґрунтів у районі
15,3 тис. га, або 36,1% від наявних площ
сільськогосподарських угідь.
Збільшуються площі сільськогосподарських угідь, які зазнають впливу водної
ерозії. Таких ґрунтів нараховується в районі 36,1% від наявних площ сільськогосподарських угідь. Особливе занепокоєння
викликають масштаби та інтенсивність цих
процесів на темно-сірих, чорноземних та
близьких до них за родючістю ґрунтах.
Розвиток ерозійних процесів та систематична багаторічна декомпенсація ґрунтів,
винесених урожаями поживних елементів,
зумовили прогресуюче поширення таких
негативних процесів, як дегуміфікація та

Назва ґрунту

Обстежена
площа, тис. га

Площі ґрунтів за вмістом гумусу

Дерново-пiдзолистi неоглеєні і
глеюватi ґрунти
0,1
Намитi опiдзоленi i дерново-пiд
золистi неоглеєнi i глеюватi ґрунти
0,1
Ясно-сiрi i сiрi опiдзоленi ґрунти
(слабо-, середньо-, сильнозмиті) 1,86
Темно-сiрi опiдзоленi i чорноземи опiдзоленi (слабо-, середньо-,
сильнозмиті)
4,2
Чорноземи типовi i чорноземи
сильнореградованi (слабо-, середньо-, сильнозмиті)
1,2
Чорноземи щебенюваті (слабо-,
середньо-, сильнозмиті)
0,1
Лучні, лучно-чорноземнi та чор
ноземно-лучні ґрунти
0,9
Дернові ґрунти
0,1
Усього
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дуже
низький та
низький
(<2,1%)

середній
(2,1–3,0%)

підвищений
(3,1–4,0%)

тис.
га

%

тис.
га

тис.
га

0,1

100

%

%

високий
та дуже
високий
(>4%)
тис.
га

%

Середньозважений
вміст гумусу, %

Таблиця 2. Розподіл площ за вмістом гумусу
у різних типах ґрунтів сільськогосподарських угідь

1,5
0,1

100

2,5
2,4

0,3

16,1

1,56

83,9

0,36

8,6

3,44

81,9

0,4

9,5

2,5

0,1

8,3

0,6

50

0,5

41,7

2,8

0,1

100

0,24
0,1

26,7
100

2,5
0,6

66,6

0,06

6,7

3,3
2,5

8,56 0,86 10,0 6,14 71,8 1,50 17,5 0,06

0,7

2,6
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Таблиця 3. Динаміка змін середньозважених показників та перерозподілу площ
за вмістом гумусу у ґрунтах сільськогосподарських угідь Здолбунівського р-ну

тис. га

%

тис. га

%

тис. га

%

тис. га

%

Середньозважений вміст
гумусу, %

± до попереднього туру, %

V (1987)
VI (1992)
VII (1997)
VIII (2002)
IX (2007)
Х (2012)
ХІ (2017)

Обстежена
площа, тис. га

Тур та рік
обстеження

Площі ґрунтів за вмістом гумусу

32,9
26,2
22,5
19,2
20,4
23,6
8,56

13,4
9,3
4,4
4,4
7,7
12,1
0,86

40,7
35,5
19,6
22,9
37,7
51,3
10,0

8,1
7,2
12,9
12,1
11,2
10,1
6,14

24,6
27,5
57,3
63,0
54,9
42,8
71,7

10,6
9,1
4,2
2,3
1,3
1,3
1,5

32,2
34,7
18,7
12,0
6,4
5,5
17,5

0,8
0,6
1,0
0,4
0,2
0,1
0,06

2,4
2,3
4,4
2,1
1,0
0,4
0,7

2,3
2,4
2,6
2,4
2,2
2,2
2,6

0,1
0,2
–0,2
–0,2
0,0
0,4

дуже низький
та низький
(2,1%)

середній
(2,1–3%)

агрохімічне виснаження сільськогосподарських угідь. Ступінь розораності земель
значною мірою характеризує їхню екологічну стійкість. У структурі сільськогосподарських угідь Здолбунівського р-ну Рівненської обл. рілля становить 33,8 тис. га
(79,8%). Значно менші площі займають пасовища, сіножаті та багаторічні насадження: 4,3 тис. га (10,1%); 2,8 тис. га (6,6%);
1,5 тис. га (3,5%) відповідно.
Однак, якщо брати до порівняння тільки ті площі земельних ділянок, які обстежувалися у трьох останніх турах — ІХ
(2007 р.), Х (2012 р.) та ХІ (2017 р.), то ці
показники становлять 2,5%; 2,5 та 2,6% відповідно, що є підтвердженням стабілізації
вмісту гумусу за останні десять років агрохімічних досліджень ( рис.).
Важливою причиною відсутності
накопичення запасів гумусу у досліджуваних ґрунтах є незадовільний стан біологізації землеробства у районі, зокрема
приорювання сидератів, внесення гною
та використання торфу за останні 8 років
(табл. 4).
Внесення гною з 2011 по 2015 рр. становило менше 1 т/га ріллі, а в 2016–2017 рр.
припинилося взагалі. Також припинилося використання торфу з 2015 р. Однак
спостерігається внесення значних обсягів
соломи, особливо за останні три роки —
2022 • № 2 • Агроекологічний журнал

підвищений
(3,1–4%)

високий та
дуже високий
(>4%)

приблизно на 30% орних земель. Такі обсяги майже втричі перевищують середньорічні обсяги 2011–2015 рр.
У цьому аспекті досягнути позитивного
балансу поживних речовин у ґрунті з підвищенням його родючості, вирощуванням
високих урожаїв високоякісної продукції
можливо лише за впровадження науково
обґрунтованої системи раціонального застосування органічних та мінеральних доб
рив, хімічних меліорантів з обов’язковою
біологізацією землеробства, врахуванням

Уміст гумусу в ґрунтах
сільськогосподарських угідь
Здолбунівського р-ну на площах, які
обстежувались у трьох останніх турах
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Таблиця 4. Стан біологізації землеробства Здолбунівського р-ну
Рік

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Унесено гною

Унесено соломи

Приорано сидератів

Використано торфу

тис. т

тис. га

тис. т

тис. га

тис. т

тис. га

тис. т

тис. га

18,1
16,1
10,5
14,2
6,7
—
—
35

0,7
0,5
2,1
0,8
0,3
—
—
8

8
15,2
7,5
16
15
24,8
24,7
24,8

3,1
4,7
2,5
4
3
9,8
10,3
9,8

0,6
2,5
5,3
0,4
0,5
0,7
0,7
0,7

0,3
0,2
0,4
0,03
0,03
0,09
0,09
0,09

0,2
0,2
0,1
0,3
—
—
—
—

0,1
0,1
0,02
0,02
—
—
—
—

біологічних особливостей кожної культури, зокрема потреби рослин в елементах живлення, показників потенційної і
ефективної родючості ґрунту, його фізикохімічних властивостей, сортименту й хімізму добрив, кліматичних умов у зональному розрізі.
ВИСНОВКИ
Середньозважений показник вмісту гумусу сільськогосподарських угідь Здолбунівського р-ну Рівненської обл. за ХІ тур
становить 2,6% і відповідає середньому
вмісту.
За результатами проведених агрохімічних досліджень встановлено, що досліджувані площі ґрунтів району характеризуються
дуже низьким та низьким (менше 2,1%) —
0,86 тис. га (10,0%), середнім (від 2,1 до
3,0%) — 6,14 тис. га (71,7%), підвищеним
(від 3,1 до 4,0%) — 1,5 тис. га (17,5%), високим та дуже високим (>4%) — 0,06 тис. га
(0,7%) вмістом гумусу.
У розрізі основних найбільш поширених типів ґрунтів району одними з найнижчих показників вмісту гумусу мають
дерново-пiдзолистi неоглеєні і глеюватi

ґрунти, де середньозважений показник сягає 1,5%, а найбільший вміст гумусу у лучних, лучно-чорноземних та чорноземнолучних ґрунтах із показником вмісту 3,3%
й на чорноземах типових i чорноземах
сильнореградованих різних ступенів змитості з середнім вмістом гумусу 2,8%.
Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах дос
ліджуваного району за останні 10 років досліджень показує процес його стабілізації
та збільшення від 2,2% у 2007 р. до 2,6% у
2017 р.
Важливою причиною відсутності накопичення запасів гумусу у досліджуваних
ґрунтах є незадовільний стан біологізації
землеробства у районі.
Першочерговим поліпшенням гумусного стану ґрунтів повинно стати: проєк
тування та запровадження сівозмін у землекористуванні сільськогосподарських підприємств району; запровадження зернотрав’яної та ґрунтозахисної сівозміни на
ґрунтах, що потерпають від водної ерозії,
а також зменшення рівня розораності земель; збільшення обсягів приорювання
сидератів, внесення гною та використання
торфу.
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