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СИСТЕМА АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕГРАДАЦІЇ ТОРФОВИХ ЗЕМЕЛЬ 

 ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 
 

Визначено критерії та розроблено систему оцінювання деградованих торфових зе-
мель Західного Полісся України на основі їх регіональних особливостей розвитку 
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Вступ. Ґрунт виконує низку важливих екологічних функцій у біосфері: забезпечує іс-

нування наземної рослинності; є екологічною нішою, областю концентрації живої речовини; 
у ньому акумулюються різні хімічні елементи, органічна речовина та енергія і т. д., тому він 
являє собою незамінну ланку загального механізму біосфери. Якщо цей компонент на знач-
ній території буде порушено або втрачено, гомеостаз біосфери, що склався, незворотно змі-
ниться [1]. Нині основна площа земель належить до категорії сільськогосподарських і еколо-
гічні функції цих ґрунтів багато в чому визначають екологічний стан великих територій, зок-
рема регіону Західного Поліського, де значну площу займають торфові типи ґрунтів.  

В наш час уже не виникає сумнівів в пріоритетності екологічної доцільності викорис-
тання торфових земель перед економічною. Для вирішення такого завдання потрібно відійти 
від виключно споживацького використання до науково обґрунтованого, біосферно і стратегі-
чно сумісного комплексного їх використання. 

Оцінюючи агроекологічний стан торфових ґрунтів, ми оцінюємо не тільки їхні агро-
виробничі характеристики, але і їхню здатність зберігати ці характеристики, свою продукти-
вність, і протистояти розвитку деградаційних процесів з негативним впливом на навколишнє 
середовище і життєдіяльність людини. З іншої сторони – досить важливо оцінити також зда-
тність торфового ґрунту піддаватись процесам окультурювання і відтворення родючості. То-
му оцінювання агроекологічного стану торфових ґрунтів необхідно здійснювати не тільки за 
їх продуктивною здатністю, але й за критеріями інтенсивності розвитку де градаційних про-
цесів. 

Таким чином, комплексний підхід до використання торфових земель має передбачати 
раціональну реалізацію всіх соціально значимих напрямів використання, залежно від приро-
ди торфових ґрунтів і торфовищ та їх агроекологічно-регуляторну значимість в біоценозі [2]. 

Метою досліджень визначення критеріїв оцінки та розробки системи оцінювання де-
градації торфових земель Західного Полісся України на прикладі Волинської області. 

Матеріали та методика досліджень. При розробці системи оцінювання було опра-
цьовано та використано ряд методичних рекомендацій, зокрема Рижука С.М. [3], Єщенка 
В.О. [4], Трускавецького Р.С. [5, 6, 7]. Для розробки системи агроекологічної оцінки дегра-
дації торфових земель Західного Полісся першочерговим завданням було встановлення, ос-
новних регіональних особливостей розвитку торфових земель регіону. Внаслідок проведеної 
роботи для даного регіону відмічено наступні основні особливості розвитку: строкатість то-
рфово-земельного ресурсу; геоморфологічні та гідрогеологічні особливості; видовий склад 
рослинності; повільне проходження мінералізаційних процесів у ґрунтах та  радіоактивне 
забруднення. 

Результати досліджень. Виходячи з регіональних особливостей розвитку торфових 
земель Західного Полісся були запропоновані критерії оцінки агроекологічної стійкості тор-
фовищ, що піддалися деградації та є  характерними для даної зони: заболоченість ґрунту, 
поверхня ґрунту, рослинний покрив, еродованість, скелетність (наявність каміння, деревини, 
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пеньків), засміченість пнями та деревиною, заростання чагарником, закупиненість, потуж-
ність гумусових горизонтів, ступінь розкладу торфу, запаси органічного вуглецю, вміст ра-
діонуклідів. 

Для кожного критерію була запропонована удосконалена градація показників, за ос-
нову для якої були взяті методичні рекомендації наведені вище, та адаптована до регіональ-
них умов та особливостей розвитку торфових земель Західного Полісся.  

Щоб отримати реальну оцінку стану деградованих торфовищ, була запропонована ба-
льна система оцінювання, по кожному критерію від найменш легкого ступеню до найбільш 
критичного, відповідно від 1 до 4 балів (табл. 1). 

Таблиця 1  
Системи агроекологічної оцінки деградації торфових земель 

Діагностичні ознаки Ступінь  
вираженості 

Параметри  
оцінки 

Оціночний 
бал 

1 2 3 4 

Заболоченість ґрунту 
(Глибина підґрунтових вод, м) 

слабозаболочені 1,5-3,0 1 
заболочені 0,8-1,5 2 
сильнозаболочені 0,3-0,8 3 
болотні 0,0-0,3 4 

Поверхня ґрунту (Кількість та приблизна площа 
мезо-і мікрорельєфних елементів,  

% від загальної площі) 

рельєф не виражен. 2 1 
простий 3-10 2 
середньовиражений 10-25 3 
складний 25-40 4 

Еродованість 
(Площа, зайнята ґрунтами що піддалися ерозій-

ним змінам, %) 

відсутня < 5 1 
слаба 5-15 2 
середня 15-20 3 
сильна > 25 4 

Рослинний 
покрив 

Природній. Проективне покриття, % 

добрий > 85 1 
задовільний 60-85 2 
зріджений 40-60 3 
практично відсутн. < 40 4 

Штучний. Кормових одиниць, ц/га 

багатий > 60 1 
високий 45-60 2 
середній 30-45 3 
низький урожай < 30 4 

Скелетність, % від об’єму 
(Наявність каміння, деревини, пеньків) 

безскелетні Вк-я. відс. 1 
слабоскелетні < 10 2 
скелетні 10-30 3 
сильноскелетні > 30 4 

Засміченість пнями, деревиною, % 
(Наявність деревини) 

слабка < 0,5 1 
середня 0,5-1,0 2 
підвищена 1,0-2,0 3 
висока > 2,0 4 

Заростання чагарником, тис. штук/га 
(Кількість стволів) 

рідке 15 1 
середнє 15-20 2 
високе 20-25 3 
надто високе > 25 4 

Закупиненість, тис. штук/га 
(Кількість купин) 

слабка < 0,5 1 
середня 0,5-5,0 2 
густа 5,0-10 3 
дуже густа > 10 4 
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 Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

Потужність гумусових горизонтів, см 

слабо розвинуті < 15 1 
розвинуті 15-30 2 
неглибокі 30-50 3 
глибокі > 50 4 

Ступінь розкладу торфу, % 

слаборозкладені 5-20 1 
середньорозкладені 20-40 2 
гуміфіковані 40-60 3 
перегнійні > 60 4 

Запаси органічного вуглецю, % 

багатовуглецеві > 40 1 
середньовуглецеві 30-40 2 
маловуглецеві 20-30 3 
слабовуглецеві < 20 4 

Радіонуклідне забруднення, кБк/м2 
(Вміст Сs-137) 

нормальне < 7,5 1 
задовільне 7,5-18,5 2 
погане 18,5-37 3 
дуже погане 37-185 4 

 
Було запропоновано чотири ступені деградації торфовищ: легкий ступінь – слабо ви-

ражені ознаки деградації, процес знаходиться в початковій стадії, природні біотичні функції 
ґрунту в основному не змінені; помірний – ознаки деградації очевидні, але із застосуванням 
відповідних заходів стан об’єкта можливо повністю відновити, природні біотичні функції 
ґрунту частково порушені; сильний – зміни властивостей та параметрів ґрунту суттєві, при-
родні біотичні функції повністю порушені, спинити процес деградації дуже важко, потрібне 
додаткове інвестування у меліорацію; критичний – ґрунт повністю втратив як мінімум одну з 
своїх функцій, відновлення неможливе. 

Оскільки критерії оцінювання мають безпосередній вплив на продуктивну здатність 
та інтенсивність розвитку деградаційних процесів у торфових ґрунтах, нами був запропоно-
ваний рівноваговий метод для визначення ступеня деградації. Кожен ступень визначається у 
результаті суми балів по кожному критерію оцінювання (таблиця 2). 

 
Таблиця 2  

Градація ступенів деградації 
Ступінь деградації торфовищ Бальний показник 

Легкий 12-20 
Помірний 21-29 
Сильний 30-38 

Критичний > 38 
 
Висновки. Запропонована система агроекологічної оцінки стану деградованих торфо-

вих ґрунтів, дозволяє якомога детальніше та якісніше оцінити та уявити реальні проблеми з 
використанням даних ґрунтів та допоможе при виборі раціональних та економічно обґрунто-
ваних заходів для подолання негативних наслідків процесів деградації. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДІЮЧИХ МЕТОДИК З ВИЗНАЧЕННЯ  
ВМІСТУ БІЛКА В ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 

 
Розглянуто проблему застосування діючих в Україні стандартних методик з визна-

чення вмісту білка в продукції рослинництва. 
Ключові слова: азот, білок, сирий протеїн, коефіцієнт перерахунку, метод К’єльдаля. 
 
Вступ. Якість рослинницької продукції визначається багатьма показниками, основни-

ми з яких є вміст білка (протеїну), крохмалю, клейковини, жиру та ін. Одним із найважливі-
ших показників якості ячменю, який використовують для пивоваріння також є вміст білка – 
9-12%. Кукурудзяне зерно містить від 6 до 24% білка. Вміст білка в зерні пшениці колива-
ється від 9 до 19%. 

Серед азотистих речовин, які входять до складу рослин, білки мають найвищу харчо-
ву і кормову цінність. Визначення білків для оцінки якості рослинної продукції є необхідною 
умовою. Білки мають ряд властивостей, які використовують при якісному і кількісному їх 
визначенні. При дослідженні азотовмісних сполук зерна, солоду, меляси тощо – визначають 
загальний вміст азоту – весь азот, що міститься у досліджуваному продукті у всіх його фор-
мах.  
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