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Анотація. Висвітлено сучасні особливості формувань агроценозів при 

застосуванні систем землеробства. Вказано нові положення щодо 

моніторингу екологічних і фітосанітарних показників польових сівозмін. 

Узагальнено сучасні підходи щодо визначення сезонних і багаторічних змін в 

грунті, рослинах і біоті. 

Ключові слова: агроекосистеми, грунт, моніторинг, антропогенні 

фактори, землеробство. 

Abstract. There were ascertained the modern features of agrocenoses 

formations at applying farming systems. There were indicated new statements 

regarding monitoring of ecological and phytosanitary indicators of crop rotations. 

There were summarized current approaches for determining seasonal and long-term 

changes in soil, plants and biota. 
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Вступ. Агроекологічний моніторинг є важливою складовою загальної 

системи моніторингу та являє собою загальнодержавну систему спостережень 

та контролю за станом і рівнем забруднення агроекосистем (і суміжних з ними 

середовищ) в процесі інтенсивної, сільськогосподарської діяльності. 

Основна кінцева мета його - створення високоефективних, екологічно 

збалансованих агроценозів на основі раціонального використання і 

розширеного відтворення природно-ресурсного потенціалу, грамотного 

застосування засобів хімізації і т. д. 

У завдання агроекологічного моніторингу входять: 

-· організація спостережень за станом агроекосистем; 

-· отримання систематичної об'єктивної та оперативної інформації за 

регламентованим набором обов'язкових показників, що характеризують стан і 

функціонування основних компонентів агроекосистем; 

-· оцінка одержуваної інформації; 

-· прогноз можливої сівозміни стану даного агроценозу або системи їх у 

найближчій і віддаленій перспективі; 

-· вироблення рішень та рекомендацій; консультації; 

-· попередження виникнення екстремальних ситуацій та обгрунтування 

шляхів виходу з них; 

-· спрямоване управління ефективністю агроекосистем. 

Ґрунтовий екологічний моніторинг складається з трьох послідовних 

взаємопов'язаних частин: контроль (спостереження) за станом грунтів і 

грунтового покриву і оцінка їх просторово-часових змін; прогноз ймовірних 

змін стану грунтів і грунтового покриву; науково обгрунтовані рекомендації по 

спрямованому регулюванні основних режимів у грунтах, безпосередньо 

визначають їх родючість і врожайність сільськогосподарських культур. 

Отримана на базі моніторингу інформація про зміну властивостей грунту, 

грунтових режимів і процесів під впливом природних факторів 

грунтоутворення і антропогенних навантажень служить основою для 

моделювання грунтової родючості. 



Завдання моніторингу стану грунтового покриву - забезпечення 

регулярного контролю за використанням земель (відповідність природного 

потенціалу земель їх виробничим призначенням); однорідністю грунтового 

покриву полів (контурність, плямистість, освіта мікрорельєфу та ін); 

ерозійними процесами (збільшення числа ярів, дефляція поверхні, переміщення 

барханів, дюн та ін.); зсувними і селевими наносами; замуленням, 

заболочуванням, засоленням, опустелюванням і іншими негативними 

процесами. 

Спостереження за станом грунтового покриву, як правило, здійснюють 

шляхом наземного грунтового картування. 

Посилення негативних антропогенних впливів, що обумовлюють 

порушення грунтів і зниження їх родючості, вимагає включення до програми 

грунтово-екологічного моніторингу наступних завдань: 

-· визначення втрат грунту (у тому числі швидкості втрат) у зв'язку з 

розвитком водної ерозії і дефляції; 

-· контроль за зміною кислотності і лужності грунтів (насамперед у 

районах з підвищеними дозами внесення мінеральних добрив при осушенні і 

зрошенні, а також при використанні меліорантів і промислових відходів на 

околицях великих промислових центрів, які характеризуються високою 

кислотністю атмосферних опадів); 

-· контроль за зміною водно-сольового режиму і водно-сольових балансів 

меліорованих, удобрюваних або яким-небудь іншим способом змінюваних 

грунтів; 

-· виявлення регіонів з порушеним балансом основних елементів живлення 

рослин; виявлення і оцінки швидкості втрат грунтами гумусу, доступних форм 

азоту та фосфору; 

-· контроль за забрудненням грунтів важкими металами, що випадають з 

атмосферними опадами, і за локальним забрудненням їх важкими металами в 

зонах впливу промислових підприємств і транспортних магістралей; 



-· контроль за забрудненням грунтів хімічними засобами захисту рослин у 

районах їх постійного використання (наприклад, на рисових полях); 

-· контроль за забрудненням грунтів детергентами та побутовими 

відходами, особливо на територіях з високою щільністю населення; 

-· сезонний і довгостроковий контроль за структурою грунтів і вмістом в 

них елементів живлення рослин, за водно-фізичними властивостями і рівнем 

грунтових вод; 

-· експертна оцінка ймовірності зміни властивостей грунтів при 

спорудженні гідромеліоративних систем, впровадженні нових систем 

землеробства і технологій, будівництві великих промислових підприємств та 

інших об'єктів. 

Різноманіття природних умов і факторів антропогенних впливів на грунти, 

складність грунтових структур обумовлюють необхідність розробки 

диференційованих програм грунтово-екологічного моніторингу. Початковий 

етап моніторингу (перша форма) дозволяє оцінити стан грунтів і грунтового 

покриву, масштаби впливу антропогенних факторів, спрямованість та 

інтенсивність розвитку негативних процесів і вибрати (відповідно за базовими 

принципами моніторингу) об'єкти для наступних досліджень. 

Стаціонарна форма грунтово-екологічного моніторингу (друга форма) 

реалізується за розширеною програмою комплексних досліджень властивостей 

і параметрів грунтів, режимів і процесів, що протікають в них. 

Для тривалих і комплексних спостережень стаціонарна ділянка повинна 

включати групу достатніх за розмірами майданчиків, які охоплювали б усі види 

грунтів, розрізняються за ступенем прояву тих чи інших процесів, наприклад, 

при гідроморфізма мезоморфні грунту вершин підвищень, глеюваті грунти 

схилів, глєве зниження рельєфу. Те ж відноситься і до немеліорованих масивів. 

Розміри експериментальних ділянок важко визначити заздалегідь. Їх 

встановлюють з урахуванням розмірів і стану елементарних грунтових ареалів, 

тривалості досліджень, видів режимних досліджень і періодичності 

спостережень. 



Третя форма моніторингу реалізується за скороченою програмою в процесі 

маршрутних обстежень заздалегідь вибраних ділянок або маршрутів (за тим же 

принципом, що і стаціонарів). При цьому основну увагу приділяють 

репрезентативним діагностичним показниками, найбільш динамічно мінливих у 

часі (кислотність, ОВП, щільність і структурний стан грунту, вбирання УГВ і 

т.д.). Маршрутні обстеження просторово можуть бути приурочені до 

стаціонарних ділянок або їх прокладають по самостійним напрямками. 

За своїм змістом маршрутна система моніторингу являє собою форму 

оперативного контролю за станом грунтів і грунтового покриву, меліоративних 

систем, агроекосистем і продуктивністю земель. Періодичність (частота) 

маршрутів 1 ... 3 за вегетаційний період. У разі виявлення негативних процесів 

(переосушення або підтоплення площ, зрідженість і вимокання посівів, 

засолення, підкислення, осолонцювання, ерозія і т. д.) складають відповідні 

карти і картосхеми, спеціальні акти. При виявленні значних змін у властивостях 

грунтів і структурі грунтового покриву оцінюють доцільність проведення 

подальших спостережень на таких ділянках (територіях). 

Четверта форма моніторингу полягає в суцільному обстеженні території. 

Вихідні інформаційні матеріали за цієї форми моніторингу складають в першу 

чергу інвентаризаційні картографічні характеристики, а також картограми 

агрохімічних обстежень та розроблені на цій основі рекомендації щодо 

раціоналізації землекористування. 

Отримувані дані про фактичний стан грунтових (вміст гумусу, 

еродованість, рН, засоленість, солонцюватих та ін.) і агрохімічних (вміст 

рухомих форм азоту, фосфору, калію та ін.) властивостей, агровиробнича 

угруповання грунтів, що характеризують грунту по всьому спектру 

користування, служать базовими передумовами для подальших теоретичних 

узагальнень і практичних рекомендацій. Останні ж повинні відображати 

трансформацію сільськогосподарських угідь; охорону грунтів від водної та 

вітрової ерозії; осушення, зрошення та проведення культур технічних робіт; 

хімічну меліорацію земель (вапнування, гіпсування і т.д.); раціональні 



розміщення і набір сільськогосподарських культур; особливості агротехнічних 

прийомів і систем застосування добрив з урахуванням грунтових умов; 

поліпшення сіножатей та пасовищ. 

Сучасний кризовий стан земельних ресурсів України, погіршення 

екологічного стану земель інтенсивного сільськогосподарського використання, 

зменшення родючості ґрунтів та масштабне поширення ґрунтових 

деградаційних процесів зумовлюють потребу істотних змін до господарської 

діяльності людини та природокористування. Надзвичайно важливим та 

актуальним є застосування комплексного підходу до оцінки сучасного 

агроекологічного стану земель сільськогосподарського призначення як основи 

для надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального, 

екологічно безпечного сільськогосподарського землекористування. 

Тому необхідність прогнозування впливу найближчих та віддалених 

забруднень, зокрема, важкими металами щодо функціонування агроценозів 

вимагає глибоких комплексних досліджень з вивчення поведінки важких 

металів у системі «грунт-рослина-людина/тварина» за різних ступенів 

забруднення. 

На сучасному етапі проблема взаємодії енергетики і навколишнього 

середовища є багатосторонньою та перебуває на вістрі науково-технічної думки 

і вимагає особливої уваги, поширюючи вплив на величезні території, більшість 

річок і озер, величезні обсяги атмосфери і гідросфери Землі. 

Проблему вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції 

на забруднених важкими металами територіях досліджують за кордоном та в 

Україні. Матеріали щодо частково забруднених територій висвітлено у багатьох 

працях. 

Агроекологічна оцінка сільськогосподарських культур. Два напрями 

аналізу: ступінь адаптивності до агроекологічним ресурсів середовища, вплив 

культури і технології її обробітку на процеси відтворення ресурсів ландшафту, 

перш за все - родючості орних грунтів. Агроекологічна оцінка 

сільськогосподарських культур тісно пов'язана з біологічними особливостями 
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сільськогосподарських рослин, перш за все з їх вимогами до основних факторів 

життя - світла, їжі, води, повітря, з одного боку, і з можливостями їх 

задоволення в конкретних грунтово-кліматичних, екологічних та інших умовах, 

з іншого боку. 

Ці можливості пов'язані, перш за все, з агрокліматичними умовами, які 

істотно розрізняються по основних регіонах країни і є основними при 

визначенні набору сортів, гібридів, різновидів тих чи інших 

сільськогосподарських культур. Оброблювані культури могли б бути придатні і 

адаптовані до потреби в тривалості вегетації рослини, за сумою активних 

середньодобових температур, за скоростиглістю, стійкостю до несприятливих 

погодних умов та інших агрокліматичних показників. Вимоги та особливості 

використання факторів життя рослин відображені в основних законах 

наукового землеробства. Проте прояв дії цих законів у системі «грунт - рослина 

- навколишнє середовище» багатогранний і знаходиться у великій залежності 

від того, якими властивостями володіє рослина.  

Будь-яка сільськогосподарська рослина може добре рости, розвиватися і 

давати високий урожай лише в досить певному діапазоні значень факторів 

життя, якими їх забезпечує навколишнє середовище. Кожна рослина має свої 

вимоги до температурного, водного, повітряного, грунтового, світлового, 

харчового режимів. Будь-який природно-екологічний чинник може позитивно 

впливати на ріст і розвиток рослин лише при достатній наявності всіх інших 

факторів. Але відповідно до закону мінімуму, оптимуму і максимуму ріст 

рослин і накопичення врожаю знижуватимуться пропорційно відхиленню від 

оптимуму в бік мінімуму або максимуму будь-якого фактора навколишнього 

середовища. У зв'язку з цим виділяють лімітуючі фактори зовнішнього 

середовища, які мають найбільший вплив на продуктивність агроценозів. У 

кожному регіоні є свої специфічні лімітуючі фактори. Наприклад, в умовах як 

посушливих, так і надмірно зволожених районів таким фактором є вода, на 

малородючих або засолених грунтах - недолік або надлишок грунтових солей і 

т.д. 
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Відхилення умов життя від оптимуму, який для кожного виду, сорту, 

гібриду і по кожному фактору має своє значення, викликають у відповідь 

реакцію рослин – екологічний стрес. Такий стрес є сукупністю захисних 

фізіологічних реакцій, що виникають в організмі рослин у відповідь на вплив 

холоду, зневоднення, нестачі поживних речовин, пестицидів, опромінення та 

інших несприятливих чинників. 

Ставлення сільськогосподарських рослин до стресу, їх поведінка в 

стресових ситуаціях - один з найважливіших показників їх агроекологічної 

оцінки. Воно пов'язане, перш за все, з їх адаптивним потенціалом, який вивчає 

адаптивне рослинництво. Під адаптивним потенціалом вищих рослин 

розуміють їх здатність до виживання, відтворення і саморозвитку в постійно 

мінливих умовах зовнішнього середовища. Завдяки адаптивному потенціалу 

рослин практична селекція тільки за останнє сторіччя сприяла багаторазовому 

збільшенню врожайності сільськогосподарських культур. 

Адаптація (пристосування до умов існування) - дуже важлива властивість 

сільськогосподарських рослин, яке відображає велике різноманіття їх відносин 

з навколишнім середовищем. Незліченна безліч варіацій в біологічні 

властивості сільськогосподарських рослин, з одного боку, і настільки ж велике 

різноманіття умов навколишнього середовища, з іншого боку, визначають 

необхідність агроекологічної оцінки сільськогосподарських культур за їх 

основними адаптивним властивостями і ознаками. Це дозволяє знайти найбільш 

оптимальне рішення у визначенні науково обгрунтованої перспективної 

структури посівних площ, адаптованої до конкретних грунтово-кліматичних та 

інших умов господарства. 

Агроекологічна оцінка сільськогосподарських культур тісно пов'язана з 

результатами цілеспрямованої селекції їх основних видів, яка дала велике 

розмаїття сортів і гібридів сільськогосподарських культур, і кількість їх 

постійно зростає. І кожен з них відрізняється від інших рівнем урожайності та 

якістю продукції, тривалістю життя, скоростиглістю, ставленням до довжини 

світлового дня, споживанням води, тепла, поживних речовин та інших факторів 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


життя не тільки сумарно за весь період їх життя, але й у різні періоди їх росту і 

розвитку. 

Сільськогосподарські культури володіють різною стійкістю до засухи або 

перезволоження, заморозків, хвороб, шкідників і бур'янів, рівнем залягання 

грунтових вод, кислотності або засоленості грунтів та інших умов 

навколишнього середовища. 

За допомогою зональної селекції рослин регіональне землеробство 

забезпечується необхідним асортиментом районованих сортів і гібридів, що 

відповідають вимогам оптимізації структури посівних площ. Це дозволяє 

досить точно визначати агроекологічні ареали вирощування 

сільськогосподарських культур, вибирати такі сорти та гібриди, яким 

найбільше відповідають умови зростання в даному господарстві. Всім сортам і 

гібридам сільськогосподарських культур після сортовипробування і реєстрації 

дають детальну характеристику за їх біологічним особливостям і відношенню 

до умов зростання. На цій основі місцеві науково-дослідні установи 

розробляють сортову агротехніку конкретного районованого сорту або гібрида 

тієї чи іншої сільськогосподарської культури в даних грунтово-кліматичних 

умовах. Це і лежить в основі принципу адаптивності при оптимізації структури 

посівних площ. 

У залежності від місцевих грунтово-кліматичних умов, особливостей 

технології обробітку культур агроекологічна оцінка різних сортів і гібридів тих 

чи інших сільськогосподарських культур може відрізнятися і за якістю врожаю 

- вмістом білка, клейковини, крохмалю, цукру, жиру і т.д. Однак за 

агроекологічної оцінки сільськогосподарських культур в конкретних грунтово-

кліматичних умовах необхідно використовувати регіональні довідкові 

матеріали, що дозволить звести до мінімуму помилки в оптимізації структури 

посівних площ в конкретному господарстві. При цьому необхідно домогтися 

найбільшої відповідності агробіологічних властивостей рослин агроекологічних 

умов конкретного господарства. 
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Ареали походження культурних рослин визначають генетично закладену в 

них потребу в теплі і ставленні до світла. Потреба кожної рослини в теплі 

виражається як у сумі середньодобових температур, так і в його ставленні до 

температурного режиму під час проростання й появи сходів і протягом всього 

періоду життя аж до фізіологічної стиглості насіння. Вихідці з жарких країн - 

кукурудза, просо, соя, квасоля, сорго, рис та інші рослини - проростають і 

дають сходи при температурі не нижче 10-15 °С, тоді як культури помірного 

поясу - жито, пшениця, ячмінь, овес, конюшина, горох, вика та ін. - починають 

проростати і давати сходи вже при температурі від 1 до 3°С. Однак для 

теплолюбних культур, які мають, як правило, низьку холодостійкість і 

чутливість до низьких температур, термін посіву навесні повинен бути 

приурочений до досягнення грунтом оптимальної температури. Це дозволить 

отримати дружні сходи в період, коли ймовірність повернення весняних 

заморозків мінімальна або виключена. 

Крім загальної потреби в теплі велике значення має оцінка 

сільськогосподарських культур за рівнем мінімальних температур, необхідних 

для проростання їх насіння і появи сходів. І тут встановлено ряд параметрів і 

закономірностей, що визначають поведінку тих чи інших видів, різновидів, 

сортів і гібридів сільськогосподарських культур в конкретних умовах і 

дозволяють правильно оптимізувати структуру посівних площ. Відповідно до 

законів наукового землеробства для всіх культур є свої мінімуми, оптимуми і 

максимуми. Температурний оптимум забезпечує швидке проростання насіння і 

появу дружних сходів рослин, тоді як при мінімальних і максимальних 

температурах у більшості рослин йде повільне проростання насіння при 

значному зріджуванню сходів через загибель проростків. 

Таким чином, вибір цільового комплексу агротехнічних заходів на 

основних етапах формування врожаю є основою стабільного виробництва, як 

зерна, так і високого врожаю технічних культур.© 
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