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2.4. ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
• Протиерозійна організація території 
• Ґрунтоохоронні сівозміни 
• Ґрунтоохоронна агротехніка 
• Гідротехнічні та лісомеліоративні заходи. 
 
 
Ефективну боротьбу з ерозійними процесами можна 

здійснити при поєднанні наступних заходів: 
- протиерозійна організація території; 
- впровадження грунтоохоронних сівозмін; 
- застосування грунтоохоронної агротехніки при 

вирощуванні сільськогосподарських культур; 
- створення системи гідротехнічних споруді; 

ґрунтоохоронних лісових насаджень 
Протиерозійна організація території. Від протиерозійної 

організації території залежить ефективність усіх інших заходів 
захисту ґрунтів від ерозії. Головне її завдання – раціональне 
розміщення агропромислового виробництва на земельному 
масиві господарства з органічним ув’язанням з природними 
умовами і характером використання кожної земельної ділянки. 
Тому при складанні проектів внутрішньогосподарського 
землевпорядкування необхідно враховувати: 

1. Спеціалізацію господарства та перспективну 
структуру посівних площ, 

2. Розміщення лінійних рубежів. Межі господарств, 
полів, робочих ділянок, лісосмуги слід розміщувати переважно 
по вододільних лініях або впоперек схилу за напрямком 
основних горизонталей, що дозволить уникнути концентрації 
поверхневого стоку води й створити умови для обробітку ґрунту 
й сівби культур впоперек схилу. В районах із сильно вираженою 
вітровою ерозією на рівнинних ділянках і схилах крутістю до 1° 
лінійні рубежі слід розміщувати переважно впоперек панівних 
ерозійно небезпечних вітрів. 
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3. Раціональний склад і розподіл земельних угідь, їх 
використання, типи, кількість, розмір сівозмін, створення 
організаційно-територіальних умов для проведення 
грунтоохоронних заходів на всіх землях, що належать 
землевласнику або землекористувачу. 

4. Раціональне проектування полів сівозмін з їх 
внутрішньопольвою організацією 

5. Органічне ув’язування всіх грунтоохоронних 
елементів на основі гідрологічних розрахунків. 

Для найбільш правильної організації території усі землі 
господарства за інтенсивністю прояву ерозійних процесів 
поділяють на 3 еколого-технологічні групи (ЕТГ). 

Перша ЕТГ. До неї входять не еродовані (повнопрофельні) 
ґрунти, розташовані на рівнинах і схилах крутістю до 3°, 
характер рельєфу і якісний стан ґрунтового покриву яких дає 
змогу вирощувати всі види культур, включаючи і просапні. 

У межах першої ЕТГ виділяють дві технологічні підгрупи: 
а) рівнинні землі, на яких немає обмежень у виборі напрямку 
обробітку ґрунту та сівби; землі на схилах (крутість 1—3°) і 
ділянки з нахилами до 1° в середній і нижній частинах 
водозбору в Степовій і Лісостеповій зонах з великими 
водозбірними площами, на яких обробіток ґрунту і сівба 
сільськогосподарських культур проводять лише упоперек 
схилів або контурно з допустимим нахилом до горизонталей 
місцевості. На таких землях поля сівозмін поздовжніми 
сторонами і лісосмугами на них розміщують упоперек схилу 
або контурно. 

У Степовій і Лісостеповій зонах, де є прояви водної і 
вітрової ерозії ґрунтів, на землях першої ЕТГ перевага 
надається захисту земель від водної ерозії. Тому поздовжні 
сторони полів і лісосмуги на них розміщуються впоперек 
схилів. Заходи проти вітрової ерозії посилюються ґрунто-
захисним обробітком, посівом куліс упоперек основного на-
прямку панівних вітрів. 

З метою забезпечення захисту ґрунтів від водної ерозії 
впоперек схилів на парах проектуються буферні смуги, а 
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впоперек основного напрямку панівних вітрів, які спів-
падають з напрямком схилу, висівають куліси, захисна дія 
яких виявляється переважно в осінньо-зимовий та ран-
ньовесняний періоди, тобто в період найвірогіднішого прояву 
пилових бур. 

Друга ЕТГ включає землі, які розташовані на схилах 
від 3 до 5º з слабо - і середньозмитими ґрунтами. 

На землях другої ЕТГ розміщують ґрунтозахисні сіво-
зміни з використанням культур, що мають високу ґрунто-
захисну здатність. Розміщувати пари і просапні культури на 
землях другої ЕТГ недоцільно. 

Для диференціації протиерозійних заходів, включаючи й 
агротехнічні, коригування ґрунтозахисних сівозмін (за 
ступенем насиченості багаторічними травами) землі другої 
ЕТГ поділяють на дві підгрупи: а) землі з крутістю схилів 3—5° 
без чітко сформованих улоговин; б) землі з крутістю схилів 3—
5°, що пересічені улоговинами. 

Третя ЕТГ. До неї належать землі на схилах крутістю 
понад 5º, а також землі з малорозвиненими ґрунтами на елювії 
твердих порід, піску, з малоеродованими, але 
низькопродуктивними ґрунтами, які повністю виводять з 
обробітку з наступним залуженням або залісенням. 

 При визначені меж технологічних груп земель враховують, 
що суворо по горизонталях лінію переходу однієї групи в іншу 
проводять не завжди доцільно через складну їх конфігурацію. 
Тому слід дотримуватись основного напрямку горизонталей з 
випрямленням лінії переходу по улоговинах. При цьому ділянки, 
що складаються з більш як 30 % площ гіршої групи, виділяють у 
групу земель менш інтенсивного використання. 

 На лініях переходу однієї технологічної групи земель в 
іншу необхідно проектувати водорегулюючі, переважно 
дворядні лісові смуги, посилені найпростішими гідротехнічними 
спорудами (канава в нижньому міжрядді, вал – дорога по 
нижньому узліссі). 

 Після визначення меж технологічних груп земель 
приступають до організації сівозмін, що є одним із 
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найважливіших процесів у системі протиерозійної організації 
території. 

 Ґрунтоохоронні сівозміни.  При визначенні оптимальної 
структури ґрунтозахисних сівозмін потрібно враховувати: 
фактори захисту ґрунту від ерозії, стабілізації його родючості, 
врожайність. Впроваджувані схеми сівозмін по зонах повинні 
забезпечувати захищеність ґрунтів 1 технологічної групи – на 65-
75 %, 2 – на 75-80 % та 3 – на 85-95 %. 

 В господарствах Степу та Лісостепу ерозійну стійкість і 
продуктивність сівозмін можна збільшити на 8-10% за рахунок 
проміжних посівів.  

 За рахунок введення смугових посівів культур суцільного 
способу сівби 3 просапними захищеність полів можна збільшити 
до 20 і більше %. 

 Найбільш ефективну сівозміну при цьому можна 
розрахувати за формулою: 

 Бг=(У1·К1+У2·К2+...Уn·Kn)*0,35-(М1+М2+...Мn)  
Пл, де 
Бг – баланс гумусу в сівозміні, т/га за рік; 
У – вражаї основної продукції кожної (1, 2...n) культури 

сівозміни, т; 
К – коефіцієнт відношення основної продукції до 

пожнивних і кореневих решток; 
М – мінералізація гумусу під кожною (1, 2...n) культурою, 

т/га за рік; 
Пл – площа сівозміни, га. 
 У правильно організованих ґрунтозахисних сівозмінах 

раціонально використовується водний та поживний режими 
ґрунту, регулюються мікробіологічні процеси, відбувається 
поповнення органічної речовини в грунті, пригнічення бур’янів, 
збудників хвороб, шкідників. 

 Оптимальна структура посівних площ в сівозміні повинна 
не тільки забезпечувати отримання високої продуктивності 
культур, але й сприяти надійному захисту ґрунту від ерозії. Так, 
багаторічні трави й озимі культури мають найбільший 
коефіцієнт захищеності поверхні поля від дії води й вітру. Далі у 
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цьому відношені розміщуються однорічні трави, ранні ярі 
зернові та зернобобові, просапні. Чорний пар має нульову 
захищеність (табл.2.5). 

Таблиця 2.5 Ґрунтозахисна здатність 
сільськогосподарських культур в залежності від крутості 

схилу, % до чистого пару 
Крутість схилу, град  

Культура і фон 
 3 6 9 

Багаторічні трави 
Озимі на зерно 
Ярий ячмінь, конопля 
Однорічні трави, горох 
Цукровий буряк 
Просо, овес 
Гречка 
Соняшник 
Кукурудза 
Картопля 
Пар чистий 
Стерня озимих 
Стерня ярих суцільної 
сівби 

95 
83 
50 
47 
47 
42 
39 
37 
35 
32 
0 
51 
25 

94 
78 
46 
42 
- 

36 
35 
34 
32 
28 
0 

45 
23 

84 
69 
41 
37 
- 

32 
31 
- 
- 
- 
0 
39 
21 

 
Ґрунтозахисна ефективність різних культур зменшується зі 

збільшенням крутості схилу, що зобов’язує з особливою увагою 
відноситись до підбору та розміщення сільськогосподарських 
культур в сівозміні. При цьому враховують також, в якій мірі 
культури реагують продуктивністю на ступінь змитості ґрунту. 

На землях, що знаходяться на схилах крутістю понад 3º, 
організовують кормові ґрунтозахисні сівозміни з набором 
культур, які надійно захищають ґрунт в першу чергу від води. 
Тут небажано вирощувати просапні культури. На цих землях 
ґрунтозахисні сівозміни повинні вирішувати такі завдання: 
захист ґрунтів від змиву, розмиву, дефляції, покращувати 
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родючість ґрунту, сприяти отриманню високих і стабільних 
врожаїв сільськогосподарських культур при їх низькій 
собівартості. 

 На продуктивність кормових ґрунтозахисних сівозмін 
значно впливає правильний підбір видів і сортів рослин, 
застосування прогресивних технологій їх вирощування. 
Продуктивність культур тут залежить і від зональності 
(зволоженість, температурний режим), ступеню змитості ґрунту. 
Наприклад, озимі, горох і ячмінь добре ростуть на слабозмінних 
ґрунтах, але різко зменшують врожайність на середньо – та 
сильнозмитих.  

 В Степу недостатня родючість еродованих ґрунтів, часті 
посухи створюють складні умови для вирощування 
сільськогосподарських культур. На схилах, де значна частина 
атмосферних опадів втрачається зі стоком і менш сприятливі 
умови в порівнянні з іншими зонами країни, основою 
ґрунтозахисних кормових сівозмін є багаторічні трави. З 
багаторічних трав тут краще вирощувати еспарцет звичайний та 
піщаний, стоколос безостий, райграс високий, пирій 
безкореновищний , житняк посухостійкий. 

 В цій зоні можна рекомендувати такі ґрунтозахисні 
сівозміни: 1, 2. багаторічні трави; 3. кукурудза на зелений корм; 
4. озима пшениця; 5. ярі колосові з підсівом багаторічних трав;  

1, 2. багаторічні трави; 3. озиме жито; 4. кукурудза на 
зелений корм або ранній силос; 5. озиме жито з підсівом 
багаторічних трав; 1, 2. багаторічні трави; 3. озима пшениця; 4. 
смуговий посів кукурудзи та однорічних трав на зелений корм; 5. 
однорічні трави або озиме жито з підсівом багаторічних трав;  

1, 2. багаторічні трави; 3, 4. озиме жито смугами з 
кукурудзою на силос; 5. однорічні трави з підсівом багаторічних 
трав;  

1, 2, 3. багаторічні трави; 4, 5. озиме жито смугами з 
кукурудзою на силос або зелений корм; 6. ярі колосові; 7. 
однорічні трави з підсівом багаторічних трав.  

 В господарствах з розвиненим тваринництвом доцільно 
мати таку сівозміну: 1, 2. еспарцет на сіно; 3. суданська трава або 
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соняшник + горох кормовий; 4. однорічні трави або озиме жито з 
підсівом еспарцету. 

 При проектуванні ґрунтозахисних сівозмін їх 
ґрунтозахисну здатність розраховують за формулою: 

 
 П зс =(З к1·Д в1+З к2·Д в2+...+З кn·Д вn) , де 
 n·100 
 
П зе – захищеність ґрунту в сівозміні; %. 
З к – захищеність поля культурою або групою культур у 

полі, %; 
Д в – доля культури або групи культур в сівозміні, %. 
Якщо розрахункова захищеність менша вказаних вище 

вимог, то в сівозмінах передбачають смугове розміщення посівів, 
залуження улоговин, проміжні посіви та інші заходи. За рахунок 
смугового розміщення посівів сільськогосподарських культур 
ґрунтозахисна здатність сівозміни збільшується на 17,6 – 21,2 %, 
а комплексне його застосування із залуженням улоговин – на 20 
– 25 %. 

В Лісостепу більш продуктивна суміш трав із люцерни (30 
%), конюшини (10 %), тимофіївки (30 %) та стоколосу безостого 
(30 %). 

Одним з найпростіших і дешевших заходів захисту орних 
земель від паводкових та зливових вод є смугове розміщення 
сільськогосподарських культур із залуженням водотоків. 

Ґрунтозахисні особливості смугового розміщення посівів 
полягають в тому, що при чергуванні на полях різних агрофонів 
створюються умови для зменшення лавинного ефекту дії ерозії. 
При смуговому розміщенні посівів швидкість повітряних потоків 
в приземному шарі ґрунту скорочується на 20 – 25 %, а 
сконцентровані на відкритих фонах потоки рідкого стоку 
розсереджуються між рослинами. Культури суцільного способу 
сівби захищають поверхню ґрунту від ударів дощових крапель та 
повітряних потоків. 

Цей ґрунтозахисний захід в порівнянні із звичайними 
посівами має такі переваги: висота снігового покриву 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 113 

збільшується на 25 – 35 %, а запаси продуктивної вологи в 
метровому шарі ґрунту – на 10-18 мм; температура приземного 
шару повітря на 1º - 1,7º нижча, а його відносна вологість – на 
1,9 – 8,8 абсолютних проценти вища; температура ґрунту на 0,8 – 
2,5º нижча; врожайність сільськогосподарських культур зростає 
в середньому на 21º. 

Смугове розміщення посівів не потребує спеціальної 
техніки та серйозних змін в агротехніці вирощуваних рослин. 
При розбивці поля на смуги потрібно ретельно вивчати його 
рельєф, і якщо є улоговини або промоїни, по яких скидається 
значна кількість рідкого стоку, їх потрібно відвести під 
залуження. Цей захід дозволяє в певній мірі випрямити межі 
смуг, що забезпечує кращі умови для роботи 
сільськогосподарських машин і знарядь. 

В залежності від рельєфу місцевості смуги можуть бути: 
прямі паралельні, контурно-паралельні, контурно-паралельні із 
залуженням улоговин. 

При створені криволінійних смуг необхідно, щоб радіус 
кривизни був зручним для роботи агрегатів, не призводив до 
втрат врожаю і становив при чергуванні культур суцільного 
способу сівби з паром 50 м і просапними 90 м. 

Для захисту ґрунтів видування смуги слід розміщувати під 
прямим кутом до напрямку ерозійно-небезпечних вітрів. В 
умовах пересіченої місцевості відхилення смуг від 
перпендикулярного не повинно перевищувати 45º в районах 
слабкого та 25-30° в районах сильного прояву дефляції. 

Ширина смуг повинна бути меншою критичної довжини 
схилу, небезпечної в ерозійному відношенні при відсутності 
рослинного покриву; забезпечувати достатнє розсіювання та 
затримання стоку, кольмотаж змитого ґрунту, а також 
зменшення швидкості вітру в приземному шарі; бути однаковою 
по всій довжині і забезпечувати ефективне використання 
сучасних високо виробних машин і знарядь. 

Ширину смуг встановлюють залежно від: механічного 
складу, фільтраційної здатності та ерозійної стійкості ґрунтів, 
крутості схилу, його довжини та форми, ґрунтозахисної 
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спроможності вирощувальних рослин, напрямку та інтенсивності 
дифляційно небезпечних вітрів. 

Оптимальну ширину смуг у кожному конкретному випадку 
встановлюють по найбільш небезпечній в ерозійному відношенні 
культурі й узгоджують з парною кількістю проходів посівних 
агрегатів. 

На полях, що піддаються вітровій ерозії, ширина смуг для 
ґрунтів важкого механічного складу не повинна перевищувати 
100-120 м. Якщо такі ґрунти у поверхневому шарі містять більше 
4 % карбонатів, а також на середніх суглинках ширина смуг не 
повинна перевищувати 75 м. На ґрунтах легкого механічного 
складу смуги створюють завширшки до 50 м. (табл.2.4.2). 

При смуговому розміщенні посівів на схилах з метою 
запобігання створення терасованих виступів –агротерас із-за 
поступового зсунення ґрунту доцільно надавати перевагу 
безполичковим способам обробітку ґрунту. 

В таблиці 2.6 наведені схема чергування культур і 
ротаційна таблиця зі смуговим розміщенням окремих культур.  
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Таблиця 2.6 Ширина смуг (посівних) в залежності від 
крутості схилу, 

 агрофону та ґрунтів, м 
При чергуванні 

багаторічних трав з озимих і 
ярих 
полосових 
суц. сівби з 

 
Кру- 
тість 
схилу, 
град 

чистим 
паром 

про
сапн
ими 

ярими 
колосов
ими 

озимими 
колосови
ми 

чист
им 
паро
м 

Про
со-
пни
ми 

Супіщані грунти 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

75,6 
75,6 
57,6 
43,2 
25,2 

- 
- 

75,6 
75,6 
75,6 
50,4 
43,2 
32,4 

- 

75,6 
75,6 
72,0 
72,0 
57,6 
43,2 
36,0 

151,2 
151,2 
151,2 
122,4 
93,6 
72,0 
57,6 

67,2 
67,2 
50,4 
32,4 

- 
- 
- 

75,6 
75,6 
67,2 
50,4 
32,4 
25,2 

- 
Суглинкові ґрунти 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

75,6 
75,6 
68,4 
50,4 
32,4 

- 
- 

75,6 
75,6 
75,6 
67,2 
50,4 
32,4 

- 

75,6 
75,6 
75,6 
72,0 
72,0 
50,4 
43,2 

151,2 
151,2 
151,2 
151,2 
115,2 
86,2 
72,0 

75,6 
75,6 
75,6 
43,2 
32,4 

- 
- 

75,6 
75,6 
75,6 
57,6 
43,2 
32,4 

- 
 
Ґрунтоохоронна агротехніка. Основні завдання 

агротехнічних грунтоохоронних заходів у попередженні водно 
ерозійних процесів полягає у: 

- покращенні водопроникності ґрунту; 
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- зменшенні генетичної енергії дощових краплин при їх 
зіткненні з ґрунтом; 

- гальмуванні швидкості потоку води по схилу. 
Це можна досягти відповідним обробітком ґрунту, які 

поєднував би глибокий з мілким, поличковий з безполичковим, 
спеціальні заходи обробітку ґрунту; істотне значення мають 
способи сівби, напрямок посіву, густота рослин на площі та ін. 

Захист поверхні ґрунту від дефляції обумовлює наявність у 
поверхневому (0,5 см) шарі 50-60 % агрегатів розміром більше 
1мм, а також вегетуючих рослин або їх решток; останнє 
досягається в основному застосуванням безполичкового 
мінімілізованого обробітку ґрунту. 

 
Таблиця 2.7 Чергування культур в сівозміні та 

ротаційна таблиця при смуговому розміщенні посівів на 
схилах 

 Чергування культур по 
роках 

 
№ 
полі
в 
 

 
 

Чергування 
культур в 
сівозміні та 
розміщення в 
перший рік 
ротації 

 
 
другий 

 
 

 
 
третій 

 
 

 
 
четверт
ий 

 
 

 
 
п’ятий 

 
 

 
 

1. 

Багаторічні 
трави 
кукурудза 
на силос 

Багато
річні 
трави 
Однорі
чні 
трави 

 
Озима 
пшени
ця 

Кормов
і 
корене
плоди 
Горох 

Ярий 
ячмінь 
з 
підсівом 
баг. трав 
Озиме 
жито 
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2. 
 
 
 

Багаторічні 
трави 
Однорічні 
трави на з/к 

 
Озима 
пшениц
я 

 
 
 

Кормов
і 
коренеп
лоди 
Горох 

 
 
 

Ярий 
ячмінь з 
підсіво
м багат. 
трав 
Озиме 
жито 

Багаторіч
ні трави 
Кукурудз
а на силос 

 
 

 
3. 

 
 
 

Озима  
пшениця 

Кормов
і 
коренеп
лоди 
Горох  

 
 

Ярий 
ячмінь з 
підсіво
м багат. 
трав 
Озиме 
жито 

 

Багатор
ічні 
трави 
Кукуру
дза на 
силос 

 

Багаторіч
ні 
трави 
Однорічн
і 
трави на 
з/к 

 
 

4. 
 
 
 

Кормові 
коренеплоди 
Горох 

Ярий 
ячмінь з 
підсіво
м 
багат.тр
ав 
Озиме 
жито 

 

Багатор
ічні 
трави 
Кукуру
дза на 
силос 

 

Багатор
ічні 
трави 
Однорі
чні 
трави 
на з/к 

 

 
Озима 
пшениця 

 
 

 
5. 

Ярий ячмінь з 
підсівом 
багат. трав 
Озиме жито 
 

Багатор
ічні 
трави 
Кукуру
дза на 
силос 

 

Багатор
ічні 
трави 
Однорі
чні 
трави 
на з/к 

 

 
Озима 
пшениц
я 

 
 

Кормові 
коренепл
оди 
Горох 

 
 

 
Агротехніка вирощування сільськогосподарських культур, 

насамперед обробіток ґрунту, на еродованих та ерозійно 
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небезпечних ґрунтах повинна істотно відрізнятися від 
рекомендованої для повнопрофільних ґрунтів. 

 Перш за все обробіток повинен забезпечувати надійний 
захист його поверхні від змиву та видування дрібнозему 
упродовж усього циклу вирощування сільськогосподарських 
культур. 

 Оскільки схилові землі характеризуються гіршим водним 
режимом, обробіток в умовах нестійкого та недостатнього 
зволоження має забезпечити поглинання якомога більшої 
кількості опадів і запобігти непродуктивним витратам вологи 
через випаровування. В умовах надмірного зволоження 
обробіток повинен сприяти безпечному відведенню лишків води 
зі схилів. 

 Важливішим завданням обробітку змитих та видутих 
ґрунтів є створення умов для послаблення процесів мінералізації 
органічної речовини, переважання темпів гуміфікації над 
мінералізацією, розвитку корисних мікро – та макроорганізмів, 
поліпшення агрофізичного стану ґрунту, збільшення його 
енергетичного потенціалу. 

 Як зазначають Каштанов О. М. та Заславський М. М. 
(1984), протиерозійний обробіток, крім природоохоронної 
функції, повинен бути ще й економічно доцільним, сприяти 
зменшенню трудових, матеріальних та енергетичних витрат на 
виробництво сільськогосподарської продукції. Розглянемо 
принципові особливості протиерозійного обробітку ґрунту по 
зонах країни.  

СТЕП. В умовах зони виняткового значення набуває 
гнучкість обробітку ґрунту на еродованих і ерозійно небез-
печних землях, під якою розуміють нестандартний підхід до 
вибору глибини, кількості технологічних операцій, знаряддя 
для їх виконання тощо, не поступаючись при цьому у прин-
ципових питаннях щодо спрямованості обробітку в цілому. 

Протиерозійний обробіток ґрунту в Степу, як і в інших 
зонах країни, базується на широкому використанні 
безполичкових ґрунтообробних знарядь, яким спочатку 
відводилась роль захисту ґрунту від вітрової ерозії, а пізніше 
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була доведена їх універсальність в попередженні як вітрової, так 
і водної ерозії. Теоретичною основою використання цих знарядь 
є те, що вони залишають на поверхні й у поверхневому шарі 
ґрунту післяжнивні та післязбиральні рештки попередньої 
культури, які здатні захистити ґрунт від видування і від змиву, 
навіть у тому випадку, коли агрегатний склад поверхневого шару 
знаходиться на рівні, нижчому ерозійно небезпечної межі. 
Каштанов О. М., Заславський М. М. (1984) вважають, що 
система обробітку ґрунту з використанням безполичкових 
ґрунтообробних знарядь має позитивні якості: 1. захист ґрунту 
від ерозії стерньовими рештками в післязбиральний період; 
2. утворення поверхневого органо-мінерального шару 
ґрунту з доброю водопоглинальною і водоутримуючою здат-
ністю, а також з оптимальною щільністю; 3. зменшення за 
рахунок післязбиральних решток здування снігу з полів; 4. 
поліпшення балансу гумусу в поверхневому шарі ґрунту; 5. 
попередження створення брил при основному обробітку; 6. 
збільшення вмісту поживних речовин у поверхневому шарі 
ґрунту; 7. попередження утворення плужної підошви; 8. 
підвищення продуктивності виробництва та ін. (рис.5). 

 
Рис.5 Вигляд поверхні поля, обробленого восени 

безполичковими знаряддями, навесні після пилової бурі. 
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Яким же має бути обробіток ґрунту під окремі культури? 
Озима пшениця по чистому пару. Досліди Інституту 

охорони ґрунтів УААН та ін. науково-дослідних установ 
показали, що після пізніх попередників, найчастіше соняшника, 
восени краще за все ґрунт не обробляти. Рослинні рештки, що 
залишаються на поверхні, надійно захищають ґрунт від ерозії, а 
також сприяють затриманню снігу. Для запобігання стоку талих 
вод схилові землі при цьому зцілюють. 

Щоб якомога довше зберегти на поверхні рослинні рештки 
попередника, навесні парові поля не дискують, а обробляють 
важким протиерозійним культиватором, який одночасно з 
обробітком подрібнює сухі стебла соняшника і мульчує ними 
поверхню поля. 

Якщо ж у призначеному під пар полі переважають 
багаторічні бур’яни, його восени обробляють плоско різними 
знаряддями. 

Озимі після непарових попередників. Основне завдання 
обробітку ґрунту під цю групу культур, в тому числі й 
ґрунтоохоронного, – створити умови для отримання дружніх 
сходів і подальшого розвитку рослин, що сприятиме надійному 
захисту поверхні ґрунту як від видування, так і змиву. Проте на 
силових землях після ранніх попередників потрібно подбати про 
захист ґрунту від ерозії у проміжок часу між збиранням 
попередника і сівбою озимини. Тому тут потрібно віддавати 
перевагу безполичковим ґрунтообробним знаряддям, а також 
щілюванню одразу після обробітку. 

Ярі культури. Особливість літньо-осіннього обробітку 
ґрунту в умовах прояву водної, вітрової або разом обох 
видів ерозії полягає у створенні надійного протиерозійного 
фону від збирання врожаю попередника до отримання повних 
сходів вирощуваної культури навесні наступного року. 
Дослідами встановлено, що це завдання найкраще 
здійснюється в системі зяблевого обробітку ґрунту з 
використанням комплексу протиерозійних ґрунтообробних 
знарядь безполичкового типу. 
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Після ранніх стерньових попередників лущення ґрунту 
більш доцільно виконувати плоскорізними культиваторами. 
Після  їх проходження  на  поверхні ґрунту залишається  
незруйнованими  80-85% пожнивних решток,  здатних  
значно  зменшити  відчуження  дрібнозему при зливах. За 
даними Науково-дослідного інституту кукурудзи застосування 
плоскорізних культиваторів для лущення стерні на схилах 
зменшує стік зливових опадів з 97,5 до 37,2 мм і збільшує 
сумарне поглинання води ґрунтом від 116,3 до 176,6 мм; змив 
ґрунту при цьому зменшується в 5,5 рази. (Пабат И. А., 1978). 

Подальший обробіток залежить від типу забур'яненості 
поля. Якщо там переважають однорічні бур 'яни, досить 
застосувати для їх знищення голчасті борони; вони добре 
заглиблюються у ґрунт, який вже був злущений 
плоскорізними культиваторами, та вичісують сходи 
однорічних бур'янів разом із падалицею. Якщо ж у полі 
вегетують багаторічні або добре розвинені однорічні бур'яни, 
повторний обробіток виконують лише плоскорізними культи-
ваторами на глибину 10—12 см. У другій половині вересня 
— на початку жовтня ґрунт розпушують на прийняту для  
кожної культури глибину. 

В системі зяблевого обробітку ґрунту значна 
грунтоохоронна та вологонакопичувальна роль належить 
пізньоосінньому . щілини нарізають  на схилах у 
напрямку, наближеному до  горизонталей, через 4-6 м на 
глибину 50-60 см. Встановлено  (Чешко  В. А., 1971), що 
одна глибока щілина в центрі поля, яка складає всього 
0,002 % його площі, збільшує фільтрацію води на 74 %, 
глибину промочування до  77 % та площу поглинання 
майже удвічі. 

Щілювання зябу, крім  значного  грунтоохоронного 
ефекту, за даними Інституту охорони ґрунтів УАА 
(Грабак Н.Х., та ін., 1993) сприяє додатковому 
накопиченню продуктивної вологи в мертвому шарі 
ґрунту в таких розмірах:  по  центру щілини 23,5 мм (16,2 
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%), на відстані 1 м від центру щілини 16,0 (11,0 %), на 
відстані 2 м 9,8 мм (6,7 %). 

Щілювання ефективне не тільки на зябу, але й на 
посівах озимих і багаторічних трав. 

Заслуговує на увагу і смуговий обробіток ґрунту на  
схилах, коли поличковий обробіток через  певні проміжки 
чергується з безполичковими (рис 6). 
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Рис 6 Поле, оброблене смугами поличковими та 

безполичковими знаряддями
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Система основного обробітку ґрунту із  
застосуванням комплексу безполичкових знарядь і 
поліпшеного  зябу, доповнена пізньоосіннім щілюванням 
на схилах, створює навесні (найбільш ерозійно  
небезпечний період) досить надійний ґрунтозахисний 
фон: на поверхні залишається 50-70% поживних решток, 
значна частина пилуватих часток з поверхневого шару 
ґрунту під час безполичкового  розпушування сепарується  
в нижче розташовані прошарки; пізно  піднятий зяб 
характеризується доброю водопроникністю. 

Для захисту еродованих та ерозійно  небезпечних 
грантів від змиву та видування дрібнозему винятково  
важливого  значення набуває мінімалізація, а в недалекій  
перспективі і нульовий обробіток ґрунту – адже чим 
менше ґрунт піддається механічному впливу, тим менше 
він відчужується. 

Протиерозійні заходи в системі передпосівного, 
післяпосівного обробітку ґрунту та догляду за  
посівами. Одним із основних завдань передпосівного 
обробітку ґрунту в умовах можливої дії водної та вітрової 
ерозії, поряд із знищенням бур 'янів, створенням 
сприятливих умов для якісного виконання сівби і одержання 
дружних сходів є забезпечення надійного протиерозійного 
фону, доки вирощувані культури покриють поверхню ґрунту і 
тим самим захищатимуть його від змиву чи видування. Це 
досягається, в першу чергу, зменшенням до мінімуму кількості 
механічних обробітків ґрунту, що дозволяє довше зберігати 
створений літньо-осінніми заходами протиерозійний фон. 

Основний обробіток ґрунту безполиличковими 
знаряддями по типу поліпшеного зябу забезпечує більш 
вирівнену, ніж при традиційній оранці, поверхню, яка в 
більшості випадків не потребує весняного вирівнювання, 
боронуванням. При вирощуванні культур пізніх термінів сівб 
на фоні безполичкового основного обробітку ґрунту потреба в 
першій передпосівній культивації теж здебільшого відпадає.  
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За даними науково-дослідних установ де не веде до 
збільшення забур’яненості, погіршення водного  режиму, 
зменшення врожайності сільськогосподарських культур. 

Варто також відзначити, що післяпосівне 
прикочування в умовах прояву водної та вітрової ерозії має 
ще й ґрунтозахисне значення, оскільки ущільнений 
поверхневий шар ґрунту менше зноситься вітром і водою. 

Досходове та післясходове боронування посівів просап-
них культур виконують по діагоналі до схилу і напрямку 
сівби. Хвиляста поверхня ґрунту зменшує швидкість потоків 
води, а також інтенсивність відчуження дрібнозему. 

На схилах, крутість яких перевищує 2°, найбільш про-
стим і доступним заходом затримання вологи на місці її ви-
падання є щілювання міжрядь просапних культур, яке вико-
нується одночасно з першим їх обробітком. Щілини наріза-
ють в кожному міжрядді на глибину 18—20 см культивато-
ром КРН-4,2 або КРН-5,6, обладнаним долотами з культи-
ватора УСМК-5,4. Цей агрозахід, за узагальненими даними 
науково-дослідних установ, попереджує стік води й змив 
ґрунту при зливах до 40 мм і сприяє підвищенню 
врожайності насіння соняшника на 1,5 і зерна кукурудзи на 
3,5 ц/га. (Грабак Н. Х. та ін., 1993). 

Догляд за посівами просапних культур на схилах кру-
тістю понад 2° можна здійснювати й таким чином: перший 
обробіток міжрядь виконують з одночасним боронуванням, 
а останній — з окучуванням рослин в рядках поличковим 
або дисковими окучниками. При такому обробітку змив 
ґрунту, за даними Інституту кукурудзи, зменшується у 2—5 
разів, а врожайність зерна збільшується на 2,5—3,0 ц/га (Пабаб 
І. А., 1992). 

Серед агротехнічних заходів захисту рослин від ерозії 
значне місце належить системі удобрення вирощуваних рослин. 
Добрива, передусім, сприяють кращому розвитку рослин, які 
здатні своїм покривом захищати поверхню ґрунту від 
руйнування водою та вітром. 
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 Оскільки еродовані ґрунти бідніші за повнопрофільні, 
норми внесення добрив на них повинні бути збільшені. 

 
Рис. 7 Посів кукурудзи (зліва) та соняшника (справа) на 

фоні безполичкового обробітку ґрунту 
 
Вносячи добрива, надзвичайно важливо загортати їх у 

ґрунт, щоб попередити змивання з поверхні. Тут необхідно 
надавати перевагу припосівному, прикореневому, локальному та 
іншим прогресивним способам внесення добрив. 

Гідротехнічні та лісомеліоративні заходи. Будівництво 
протиерозійних гідротехнічних споруд на схилових землях є 
невід’ємною частиною комплексу заходів по зарегулюванню та 
раціональному використанню стоку талих і зливових вод. До 
таких споруд належать вали-тераси, мілководні лимани, 
перемички в улоговинах, розпилювачі стоку, вали-канави, ставки 
і водойми. Залежно від інтенсивності ерозійних процесів 
використовують як окремі види споруд, так і їх поєднання. 

Вали-тераси влаштовують переважно на схилах орних 
земель. За розміщенням відносно горизонталей місцевості вони 
можуть бути похилими та горизонтальними. Похилі вали-тераси 
влаштовують у районах з надмірним зволоженням або з важкими 
ґрунтами. При створенні таких споруд перевагу надають терасам 
з перемінним нахилом дна: незначним на початку і поступово 
збільшуваним до її кінця (0,0007 – 0,005 при довжині 480 – 450 
м). 

Горизонтальні вали-тераси із закритими кінцями будують 
на легких, добре дренованих ґрунтах у районах з невеликою 
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кількістю опадів. На важких ґрунтах з інтенсивними опадами їх 
створюють з напіввідкритими або повністю відкритими кінцями. 

Проектуючи вали-тераси, необхідно вибрати оптимальні 
параметри. Висота їх не повинна перевищувати 0,5 – 0,7 м, а при 
перетині улоговин – не більше 1 м; закладання відкосів 1:6: - 1:8, 
а в окремих випадках 1:12. Такі тераси доцільно будувати на 
схилах крутістю до 5º. На більш крутих схилах відкоси доцільно 
створювати у співвідношенні 1:1 – 1:2 і утримувати їх у 
задернілому стані. Відстань між валами-терасами визначають за 
гідрологічними розрахунками і корегують у відповідності до 
застосовуваних у полях машин і знарядь. 

Багаторічні досліди і практика експлуатації валів-терас 
свідчать, що їх краще розміщувати на схилі із збереженням 
паралельності між осьовими лініями. 

За даними наукових досліджень 1 погонний метр таких 
терас може затримати 1,5 м³ стоку. 

Перемички в улоговинах влаштовують на оброблюваних і 
необроблюваних схилах різної крутості у виглядів валів з 
поглинальними канавами, валів з широкою основою або 
спеціальних борозен-розпилювачів. Якщо розрахунковий стік 
неможливо затримати одним рядом споруд, їх створюють кілька 
рядів. Висота валів не перевищує 3 м, гребінь валу 
горизонтальний з перевищенням можливого рівня води 0,2 – 0,5 
м, форма – трапеціоподібна. Для випорожнення ставків 
створюють водовипуски, а при потребі – і водообходи. 

З метою розсікання великих потоків води, що можуть 
формуватися вздовж меж, наорювань та інших штучних рубежів 
на дорогах, по межах угідь, лісосмуг влаштовують валки-
перекопи під кутом 45º до напрямку потоку або стрілоподібні 
вали з двома відгалуженнями. Розміщують їх через кожні 50 – 80 
м, глибина борозен 30 -35 см. 

Для перехоплення і спрямування пригалявинних потоків 
валки-перекопи розміщують впоперек лісосмуг з деяким ухилом. 
Половина перекопу заходить у лісосмугу, а друга спрямовується 
у поле. Навантаження на один валок-перекоп не повинен 
перевищувати 0,5 – 1 га площі водозбору. 
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Якщо вали-канави суміщені з дорогою, їх висота не 
повинна перевищувати 1,2 м, а при перетині нешироких 
улоговин 2 м. При цьому ширина гребеня дорівнює ширині 
полотна дороги. 

Водозатримуючі вали необхідні до закріплення діючих ярів, 
запобігання розмиву схилів з терасами і рекультивованих 
ділянок, підготовлених під багаторічні насадження чи 
залуження. Їх, як правило, розміщують перед вершиною яру на 
відстані, що перевищує величину вершинного перепаду у 2-3 
рази.(10 – 15 м). Площа водозбору не повинна перевищувати 15 
га при ухилі 0,03; 8 га при 0,06 і 5 га при ухилі 0,1. Розміщують 
вали по горизонталях місцевості, гребінь його по всій довжині 
повинен бути горизонтальним. У поперечному перерізі вали 
мають трапеціоподібний профіль, висоту 0,5 – 1,5 м, ширину по 
верху 2 – 2,5 м, залягання мокрого відкосу 1:2, сухого 1:1,5. 
Гребені й відкоси засівають сумішками багаторічних трав. 

Для зупинення росту ярів у глибину і затримання частини 
наносів влаштовують донні споруди. Залежно від величини 
водозбору, а також інтенсивності розмиву дна яру застосовують 
плотові, фашинні, дерев’яні, камінні або бетонні донні споруди. 

Серед гідротехнічних протиерозійних споруд широкого 
розповсюдження набули вали-канави. Це – виємно-насипні 
споруди, елементами яких є власне вал, канава, земляні 
перемички, органічний напівнювач. 

Вал має трапецоподібну форму перерізу, ширина біля 
основи 3 – 6 м, висота його 0,4. Канави мають трикутну форму, 
глибина 0,5, ширина по верху 0,8 м. Земляна перемичка в канаві 
створюється з ґрунту завширшки 1 м та висотою, що дорівнює 
глибині канави. Вона запобігає концентрації стоку вздовж канав. 
Як органічний напівнювач використовують солому, стебла й 
листя соняшнику, очерет та ін. 

В умовах України значна роль у попередженні та 
послабленні ерозійних процесів належить захисному 
лісорозведенню. Особливо високоефективні системи захисних 
лісонасаджень, які не тільки добре захищають ґрунт від ерозії, а 
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й істотно послаблюють шкідливу дію посух та суховіїв, 
збільшують врожай сільськогосподарських культур. 

Виділяють три типи конструкції лісових смуг: продувні, 
ажурні та щільні. Для захисту ґрунту від дефляції найбільш 
ефективні продувні та ажурні лісосмуги. 

Прияружно-балкові та водорегулюючі лісові насадження 
повинні бути щільними, тому в них потрібно вводити різні за 
висотою чагарники залежно від крутості схилу й схильності 
ґрунтів до ерозії. Породний склад дерев і чагарників слід 
підбирати з урахуванням конкретних типів лісорослинних умов, 
що забезпечують швидкий ріст і довговічність лісонасаджень. 
Параметри захисних лісонасаджень визначені діючими в країні 
інструкціями. 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: 

1. Що необхідно враховувати при складанні проектів 
внутрішньо- господарського землевпорядкування? 

2. Як фіксують лінії переходу однієї технологічної групи 
земель в іншу? 

3. В якій послідовності здійснюється протиерозійна 
організація території? 

4. Яку захищеність у відсотках повинен забезпечувати 
набір культур у сівозмінах на ґрунтах різних технологічних 
груп? 

5. Чим обумовлюється ґрунтозахисна здатність різних 
культур? 

6. Наведіть приклади грунтоохоронних сівозмін. 
7. Як розраховують ґрунтозахисну здатність сівозмін? 
8. Що таке смугове розміщення культур і для чого це 

роблять? 
9. Якими критеріями керуються при опрацюванні 

агротехнічних заходів щодо попередження водноерозійних 
процесів? 

10. Якими критеріями керуються при опрацюванні 
дефляційних процесів? 
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11. Чим відрізняється обробіток еродованих ґрунтів від 
обробітку повнопрофільних? 

12. Які Ви знаєте протиерозійні заходи, що застосовуються 
в передпосівній, післяпосівний період та при догляді за 
посівами? 

13. Перерахуйте основні гідротехнічні протиерозійні 
споруди? 

14. Як використовують лісові насадження для охорони 
ґрунтів від ерозії?  
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