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баланс гумусу, родючість ґрунту, рівень еродованості земель; зміна площі 

земельних угідь; масштаби використання добрив. Визначено існуючі проблеми, що 

пов’язані з  використанням земель сільськогосподарського призначення. 

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, ефективність 

використання, рілля, антропогенний вплив, гумус, органічні добрива, мінеральні 

добрива, еродовані землі, зрошення. 

 

Abstract. The structure of the land fund of Zaporizhia region is considered. The 

indicators influencing efficiency of use of the lands of agricultural purpose in the territory 

of the Zaporozhye area are analyzed, namely: humus balance, soil fertility, land erosion 

level; change of land area; the scale of fertilizer use. The existing problems related to the 

use of agricultural lands have been identified.     

Keywords: agricultural land, efficiency of use, arable land, anthropogenic influence, 

humus, fertilizers, mineral fertilizers, eroded land, irrigation. 

 

Постановка проблеми. Важливим аспектом певного регіону і країни в цілому є 

раціональне і ефективне використання земельних ресурсів. Але в останні роки 

постійно збільшується антропогенний вплив на земельні ресурси з боку сільського 

господарства, що полягає у нераціональному використанні сільськогосподарських 

земель, забрудненні агросфери при застосуванні засобів хімізації рослин, науково 

необґрунтованому використанні органічних і мінеральних добрив тощо, що призводить 

до несприятливих наслідків. 

Система раціонального використання земель повинна мати природоохоронний, 

ресурсозберігаючий характер та передбачати збереження ґрунтів, обмеження впливу 

на рослинний та тваринний світ, геологічні породи та інші компоненти 

навколишнього середовища. Актуальним питанням на сьогодні є забезпечення 

ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, яка має 

тісний зв'язок з екологічно безпечним використанням земельних ресурсів, охороною 

ґрунтів та підвищенням їх родючості. 

Виклад основних матеріалів дослідження. Станом на 01.10.2019р. на 

сільськогосподарські угіддя припадає 2238 тис. га (82,5 %) від загальної площі у 

2718,3 тис. га, з них ріллі – 1901 тис. га (70 %); багаторічних насаджень – 38 тис. га 

(1,4%); сіножатей і пасовищ – 299 тис. га (11%) [3]. Ступінь розораності земельної 

площі складає 70,04% [1,10,11]. Більшість ріллі розміщена саме в межах рівнинних 

місцевостей, а понад 25% ріллі на схилових та крутосхилових поверхнях, що 

спричиняє значний прояв водно-ерозійних процесів у вигляді площинної та лінійної 

ерозії. Переважна більшість таких територій були розорані у 50-60-х роках минулого 

століття в результаті екстенсивного розвитку рослинництва зі збільшенням площі 

ріллі. Наслідком цього є наявний прояв і активний розвиток дигресивних явищ 

ґрунту на орних угіддях. Саме такі поверхні є екологічно нестабільними і 

нестійкими у сільськогосподарському виробництві. Найбільшу частину займають 

сільськогосподарські угіддя – 82,5 %, що свідчить про високий рівень 

сільськогосподарського освоєння земель Запорізької області та про значний 

агроресурсний потенціал області.  

Сільське господарство Запорізької області представлено діючими 

підприємствами, серед яких  господарські товариства, приватні підприємства, 
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виробничі кооперативи, фермерські господарства, державні підприємства, 

підприємства інших форм господарювання. У власності державних 

сільськогосподарських підприємств знаходиться 74 тис. га сільськогосподарських 

угідь (3,3% від земель сільськогосподарського призначення); недержавних 

сільськогосподарських підприємств 1280,4 тис. га (57,1 % від земель 

сільськогосподарського призначення); землі громадян – 777,7 тис га (34,7 % від 

земель сільськогосподарського призначення); землі користувачів інших категорій – 

112,3 тис га (5% від земель сільськогосподарського призначення) [1]. 

Найважливішим негативним наслідком водно-ерозійних процесів та 

нераціонального використання ґрунтів, що пов’язано з помилками в господарчій 

діяльності людини та відсутністю дієвих механізмів виконання законів про охорону 

ґрунтів, є зниження кількості гумусу у ґрунті. Еталонний звичайний чорнозем 

малогумусний північностепової смуги в межах Запорізької області вміщує 6,2% 

гумусу зі зниженням цього показника в південних малогумусних чорноземах (4–5%) 

і темно-каштанових ґрунтах (3–4%). Реальний показник набагато нижчий за еталон: 

звичайний чорнозем вміщує 3,93–4,41% гумусу, південний – 3,2–3,8%, а темно-

каштанові ґрунти – 2,4–2,99% [9]. Утворена різниця пояснюється ерозійним змивом 

та вилученням з сільськогосподарською продукцією без поповнення ґрунту 

органічними речовинами. До зниження вмісту гумусу у ґрунті призводить 

надзвичайно низькі обсяги внесення органічних добрив, які скоротилися порівняно з 

1985 роком з 6,7 т/га до 0,1 т/га, тобто у понад 50 разів. Аналогічна ситуація 

відбувається і з внесенням мінеральних добрив. Внаслідок цього щорічна втрата 

гумусу становить 0,005–0,01% [6,8]. 

Крім  фізичного  зниження  вмісту  гумусу  в  ґрунтах  змінюється  у  гірший  

бік  і  його якість:  зменшується  частка  рухомого  гумусу  і  відносно  зростає  його  

інертна  частка. Пасивний  гумус,  незважаючи  на  його  значні  запаси  в  

чорноземних  ґрунтах,  слабо мінералізується, не бере активної участі в 

енергетичному обміні ґрунту.  Таким  чином,  за  останні  десятиліття  прояв  

вітрової,  водної  ерозій,  мінералізація гумусових  речовин,  нераціональне  

залучення  ґрунтів  у  сільськогосподарське виробництво  призвело  до  

дегуміфікації  ґрунтів,  внаслідок  чого  втрачено  від  0,06  %  до 0,18 % гумусу. 

Негативним фактором в області є збільшення площі еродованих земель, що є 

наслідками високої розораності сільськогосподарських угідь (84,8% [8]), 

неправильним використанням важкої ґрунтообробної техніки, ігноруванням 

агротехнічними протиерозійними заходами, неефективним використанням коштів, 

що спрямовуються на боротьбу з ерозією. Якщо на основі узагальнених даних 

обслідування ґрунтів Запорізької області у 1957-1966 рр.  при загальній площі орних 

земель 1774,5 тис. га, площа еродованих орних земель складала 568,4 тис. га, (32 %) 

[8], то, згідно з [2], площа еродованих орних земель збільшилася до 640,8 тис. га 

(33,6%) при загальній площі орних земель 1906,7 тис. га. Еродовані землі 

сільськогосподарських угідь складають 1212,5 тис. га (53,9 % від загальної площі 

сільськогосподарських угідь) [6]. 

Для того щоб зменшити негативний вплив ґрунтової і повітряної посух, що 

виникають через невелику кількість опадів при значному надходженні теплових 

ресурсів на території Запорізької області та досягнути продуктивності культур, 

застосовують зрошення. Але тривале зрошення земель призводить до екологічних 
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проблем: вторинного засолення ґрунтів, ущільнення ґрунтів, новоутворення 

ґрунтових вод. Незадовільний меліоративний стан мають 9,3 тис га зрошувальних 

земель (3,9 % від загальної площі зрошувальних земель) [4].  

Таким чином, є ряд проблем, що негативно впливають на сучасний стан земель 

сільськогосподарського призначення, тому необхідно приймати заходи щодо 

раціоналізації використання земельних ресурсів, що сприятиме більш ефективному 

їх використанню. 

Висновки. Аналізом показників ефективності використання земель 

сільськогосподарського призначення Запорізької області встановлено, що зниження 

кількості гумусу у ґрунті, зменшення обсягів внесення органічних і мінеральних 

добрив та неконтрольоване тривале зрошення земель призведе до негативних 

еколого-економічних наслідків. 
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