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рунтовий покрив України дуже різноманітний. У
Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та
агрохімії імені О. Н. Соколовського» зазначають, що площа
ґрунтів чорноземного типу, які мають найвищу потенційну
родючість, становить 27,8 млн га або 46 % від загальної площі
країни. В агроекосистемі ґрунт потребує постійної компенсації
енергетичних втрат, адже поживні речовини втрачаються
внаслідок виносу під час збору врожаю. У разі дисбалансу
ґрунтовий покрив втрачає свою родючість і деградує.
Рівень ефективності аграрного виробництва країни
ґрунтується, у першу чергу, на роботі рослинництва. Практично
весь набір необхідних продуктів харчування, кормів, рослинної
сировини
формується
в
результаті
вирощування
сільськогосподарських культур. Доведено значний вплив
щільності будови ґрунту на водний, повітряний, поживний
режим, а також на їхній ріст та розвиток. Під час
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сільськогосподарської діяльності змінюється спрямованість і
швидкість процесів, які відбуваються в ґрунтах, а також деякі
властивості ґрунтів.
Внесення добрив у ґрунт збільшує кількість елементів
живлення, зокрема й азоту, пришвидшує їхнє перетворення. Азот
з’явився у ґрунті завдяки біологічній діяльності. Основними
джерелами надходження і накопичення його в ґрунті є кореневі
та післяжнивні рештки, побічна продукція вирощуваних культур,
мікробіологічна діяльність, органічні та мінеральні добрива, які
по-різному впливають на рослину і її ріст, розвиток та
врожайність. Вміст загального і доступного азоту для рослин
залежить від вмісту органічної речовини, яка є в ґрунті або
потрапляє до нього з післяжнивно-кореневими рештками та
добривами. Нестача азоту затримує ростові процеси, а його
надлишок сприяє формуванню надмірної вегетативної маси. При
цьому за умов дефіциту вологи збільшення обсягів застосування
азотних добрив не завжди гарантує позитивні результати так як,
наприклад, за вирощування пшениці озимої після попередників –
чорного пару та гороху.
Таким чином, потепління і зменшення вологи призводить до
зміни родючості ґрунтів. Запорука виживання сільського
господарства за кліматичних змін – розвиток органічного
землеробства задля зменшення хімічного й технологічного тиску
на ґрунти й запаси підземних вод, активніше використання
стійких до посухи культурних рослин, які можуть давати кілька
врожаїв на рік. Це сорго, нут, сочевиця, спаржа.
Науковцями встановлено, що впровадження органічних
технологій на ґрунтах забезпечує підвищення продуктивності
рослинництва. Обґрунтовано роль сівозміни в органічному
землеробстві, визначено особливості вибору сортів рослин,
обробітку ґрунту, удобрення сільськогосподарських культур,
захисту рослин від шкідників, хвороб, бур’янів. Сформовано
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науково-практичні засади органічних технологій вирощування
капусти білокачанної, капусти пекінської та цвітної, помідорів,
огірків, картоплі, моркви, буряка столового, перцю столового,
баклажанів, кукурудзи цукрової, дині, кавуна, цибулі, часнику,
зелених культур, квасолі, суниці.
Розвинуто наукові основи створення багатоопераційних
технічних засобів для одночасного обробітку ґрунту, сівби та
адресного внесення мінеральних добрив. Розроблено спосіб і
технічний засіб для пошарового нанесення на насіння захисних і
стимулюючих препаратів у потоці, що забезпечує зменшення
забруднення довкілля та витрат електроенергії.
Здорові ґрунти є необхідною основою для виробництва
здорової
їжі.
Вони
можуть
збільшити
фермерську
продуктивність, зменшуючи шкідливий вплив на навколишнє
середовище. Здоровий ґрунт має високу органічну речовину,
більшу водопроникність та водоутримуючу здатність, менше
ущільнення, більшу ефективність використання поживних
речовин, підвищення врожайності, стійкість до посухи,
поліпшення екосистем (чисте повітря, ґрунт, вода).
Нині в Україні велика увага приділяється землі – і стану
сільськогосподарських угідь, і ринку. Тому досвід науковціваграріїв в оздоровленні ґрунтів неоціненний. Ним вони діляться
на сторінках численних фахових видань.
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