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Постановка проблеми. У практиці землероб-
ства давно відома проблема зниження урожаїв 
сільськогосподарських культур за беззмінного 
їхнього вирощування, проте наукове пояснення 
цього явища стало можливим лише із появою 
природничих наук. Спочатку зниження урожаїв 
пов’язували з токсичною дією кореневих виді-
лень культури на її повторні посіви. Із розвитком 
ґумусної теорії живлення рослин зменшення 
урожаїв за беззмінних посівів стали пояснювати 
збідненням ґрунту на ґумус. 
З огляду на це виявлення оптимального чергу-

вання зернових, олійних і технічних культур у 
сівозмінах із урахуванням організаційних (гос-
подарства різних форм власності й господарю-
вання) і природних умов, ролі та продуктивності 
окремих культур залежно від удобрення та пев-
них ґрунтово-кліматичних умов України набуває 
особливого значення. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дослідженню становлення й удосконалення сі-
возмін, як основної ланки системи землеробства, 
приділено увагу багатьох вчених, у працях яких 
доведена висока ефективність застосування сіво-
змін за певного насичення та розміщення сільсь-
когосподарських культур у різних ґрунтово-
кліматичних умовах України [2, 8, 10, 19]. Знач-
ну цінність у дослідженні розвитку та удоскона-

лення сівозмін у системах землеробства мають 
фундаментальні праці вчених України, присвя-
чені багатогранним аспектам їхнього впрова-
дження та освоєння залежно від напряму та спе-
ціалізації. До них належать наукові праці профе-
сора П. І. Бойка, спрямовані на дослідження 
проблем вирощування кукурудзи в інтенсивних 
сівозмінах [1], історичних і сучасних досягнень 
побудови та впровадження систем землеробства 
і сівозмін [2], методики сучасних та перспектив-
них досліджень у землеробстві [3]; академіка 
НААН Є. М. Лебедя стосовно організації сіво-
змін інтенсивного землеробства степової зони 
України [8]; професора Є. О. Юркевича, присвя-
чені агроекологічній оптимізації посівних площ і 
розміщення соняшника в сівозмінах України 
[18], встановленню агробіологічних основ сіво-
змін Степу [19] та багато інших. 
Особливої уваги заслуговують праці, в яких 

доведено високу ефективність оптимального на-
сичення, розміщення та співвідношення сільсь-
когосподарських культур у сівозмінах, що спри-
яє підвищенню обсягів продукції за зменшення 
витрат на один гектар сівозмінної площі [6, 19]. 
Не менш важливою є наукова праця «Сівозміни 
у землеробстві України» за редакцією В. Ф. Сай-
ка, П. І. Бойка, у якій вчені переконливо довели, 
що науково обґрунтована сівозміна є основою 
землеробства, запорукою його стабільності, 
оскільки істотно впливає на водний, поживний, 
біологічний режими ґрунту, швидкість детокси-
кації шкідливих речовин, що надходять у ґрунт 
за його сільськогосподарського використання 
[17]. 
У вітчизняній історіографії проблема впрова-

дження та освоєння сівозмін для вирішення на-
укових і практичних завдань сільськогосподар-
ського виробництва відображена в багатогран-
них аспектах, розроблені та рекомендовані сис-
теми сівозмін, що ґрунтуються на зональному 
принципі розвитку землеробства в Україні, які 
пройшли тривалий термін випробування і розра-
ховані на різноманітну спеціалізацію госпо-

Висвітлено погляди відомих землеробів на заро-
дження й формування наукових основ побудови 

сівозмін у системах землеробства, історію їхнього 
розвитку та удосконалення. Проаналізовано вплив 
можливості оптимального насичення сівозмін 
сільськогосподарськими культурами на рівень ро-
дючості ґрунту, водного і поживного режимів, а 
також їхню продуктивність. Для умов недостат-
нього зволоження України відмічено позитивну 
дію чорного пару на покращання водного режиму 

ґрунту у сівозмінах. 
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дарств. Однак нині розвиток науково-технічного 
прогресу вимагає інтенсифікації сільськогоспо-
дарського виробництва із використанням інтен-
сивних сівозмін та вирощуванням високо про-
дуктивних культур. 
До того ж зміни клімату, спричинені природ-

ними аномаліями, вимагають впровадження во-
логоощадних заходів для подолання негативних 
наслідків глобального потепління: впровадження 
пристосованих до певних ґрунтово-кліматичних 
умов науково обґрунтованих сівозмін, які спри-
яють екологічній стабілізації та біологічній рів-
новазі довкілля і тісно пов’язані із завданням 
раціонального використання агроландшафтів, 
відновлення рівня родючості, водного та пожив-
ного режимів ґрунту; оптимізації структури по-
сівних площ, за чого продуктивніше використо-
вуються угіддя, добрива, краще реалізуються 
потенційні можливості сортів рослин, знижуєть-
ся забур’яненість, зменшується дія шкідників та 
хвороб у посівах сільськогосподарських культур 
за мінімального застосування хімічних засобів; 
раціонального використання азотних добрив 
шляхом зменшення норм внесення на основі їх-
ньої диференціації та повнішого використання 
органічних решток і азоту повітря із застосуван-
ням бобових культур відповідно до прогнозова-
них змін клімату. 
Внаслідок цього виникла необхідність прове-

дення системного аналізу історичного значення 
науково-практичних знань про розвиток і удо-
сконалення сівозмін, оскільки він дає змогу роз-
робити рекомендації виробництву з використан-
ня найефективніших елементів минулого в су-
часній аграрній справі та дає змогу прогнозувати 
їх на майбутнє. 
Мета і завдання досліджень полягає у здійс-

ненні комплексного історико-наукового аналізу 
організації сівозмін у системах землеробства для 
умов недостатнього зволоження України, а та-
кож удосконаленні наукових основ чергування 
сільськогосподарських культур для покращання 
водного режиму ґрунту з метою подальшого 
розвитку сільського господарства країни. 
Матеріали і методи досліджень. Використа-

но принципи історичної достовірності, об’єк-
тивності та системності; загальнонаукові мето-
ди – аналіз, синтез, типологізацію; міждисциплі-
нарні – структурно-системний; історичні – про-
блемно-хронологічний, порівняльно-історичний 
та джерелознавчий. 
Результати досліджень. Дані археологічних 

розкопок свідчать, що в районах Азії, Європи, а 
також на території Єгипту пшеницю вирощували 

ще за 5–6 тисяч років до нашої ери, зерно її зна-
ходять навіть у єгипетських пірамідах. На тери-
торії України дана культура відома понад 3–4 
тисячі років до нашої ери. Історик Геродот по-
над 2,5 тисячі років тому писав, що вся земля по 
Дніпру, аж до річки Дон, була зайнята землеро-
бами-скіфами, які сіяли хліб не тільки для влас-
ного споживання, а й для продажу іншим наро-
дам. Від скіфів уміння вирощувати сільськогос-
подарські культури перейшло до слов’ян. Як ві-
домо з історії, за часів Древньої Русі хлібні злаки 
висівали на значних територіях – від Чорного та 
Азовського морів до Новгорода [2, с. 78]. 
У відомому історичному документі «Руська 

правда», складеному за часів Ярослава Мудрого, 
відмічено про вирощування слов’янами пшениці 
озимої та інших зернових культур. У ті часи вже 
використовували дерев’яний плуг, соху, борону, 
серп та інші знаряддя. В ХІ ст. у Київській Русі 
була досить поширена трипільна система земле-
робства. У своєму подальшому розвитку систе-
ми землеробства різнились із зміною суспільних 
формацій: від заліжної, вирубно-вогневої, пере-
логової, парової, зерно-трав’яної до інтенсивних 
систем у сучасному землеробстві. В умовах до-
капіталістичних суспільних формацій сільське 
господарство мало натуральний характер, де ви-
робництво зерна базувалося на використанні 
природної родючості ґрунту. 
Агрономічна наука почала розвиватися лише в 

часи нової історії, незважаючи на те, що сільське 
господарство (як практична діяльність людини) 
існувало вже кілька тисячоліть. Із розвитком то-
рговельних відносин на початку ХVІ ст. спосте-
рігалося значне збільшення посівів зернових 
культур, але з украй низьким технологічним і 
агрономічним рівнем землеробства, за якого 
урожайність зернових культур не перевищувала 
0,5–0,6 т/га. У кінці ХVІІІ ст. – у зв’язку з розви-
тком капіталізму – в країнах Західної Європи 
почали використовувати інтенсивні системи зе-
млеробства [19, с. 5]. 
Німецький вчений А. Д. Теєр у 1809–1810 рр. 

написав книгу «Основи раціонального землероб-
ства», в якій наголошував, що родючість ґрунту 
залежить повністю від ґумусу, тому що, окрім 
води, він єдине, що дає поживу рослинам; ґумус 
представляє собою продукт життя, а також є йо-
го важливою умовою. Інший німецький вчений – 
Ю. Лібіх – у 1840 р. пояснював зниження уро-
жаю беззмінних культур одностороннім збід-
ненням ґрунтів фосфором, калієм та кальцієм. 
Залежно від розмірів виносу із ґрунту цих еле-
ментів культурами, рекомендували їхнє чергу-
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вання у сівозміні. На його думку, рослини спо-
живали азот у формі аміаку, який надходив із 
ґрунту, добрив та повітря. Пізніше він висловив 
думку, що урожай колосових культур знижуєть-
ся або підвищується у точній пропорції до зме-
ншення або збільшення кількості мінеральних 
сполук, які вносять у ґрунт із добривами. З ча-
сом автор зробив доповнення, що стало відоме 
як закон мінімуму: у разі недостатньої кількості 
або відсутності одного необхідного елемента за 
наявності всіх інших елементів, ґрунт стає без-
плідним для тих культур, у житті яких цей еле-
мент необхідний [16, с. 76]. 
У 1843–1955 рр. на дослідній станції в Ротг-

амстеді, поблизу Лондона, дослідженнями вче-
них Д. Б. Лооза та Д. Гілберта було встановлено, 
що небобові культури без достатньої кількості 
сполук, які містять нітратні або амонійні форми 
азоту, зменшують інтенсивність росту. Виклю-
ченням із цього правила є бобові культури: вони 
не потребують азотних добрив, окрім того міс-
тять чималу кількість азоту, а також збагачують 
ним ґрунт. Дослідженнями англійців Генрігеля 
та Вінфарта проблема азотного живлення досить 
швидко була вирішена: вчені дійшли висновку, 
що бобові, як і небобові рослини, не спроможні 
асимілювати азот із повітря – ця властивість на-
лежить бактеріям, які живуть із ними в симбіозі. 
Відкриття симбіозу бобових рослин та бульбоч-
кових бактерій дало змогу пояснити їхній пози-
тивний вплив на урожай наступних сільськогос-
подарських культур [14, с. 82–85]. 
У колишній царській Росії розвиток агрономіч-

ної науки почався в середині ХVІІІ ст., про що  
свідчать праці О. Т. Болотова, В. В. Докучаєва, 
О. О. Ізмаїльського, І. М. Комова, П. А. Костичева, 
М. В. Ломоносова, М. М. Павлова, О. В. Совєтова, 
І. О. Стебута та інших видатних вчених. У зем-
леробстві Росії до середини ХІХ ст. переважали 
напрями, пов’язані з вирощуванням зернових 
культур, які займали близько 96 % усіх посівів із 
досить низькою урожайністю, що не перевищу-
вала 0,5 т/га [19, с. 6]. 
Центр виробництва зерна з розвитком капіта-

лізму та переходом від феодального землеробст-
ва до торгового перемістився із центрально-
чорноземних губерній у райони Півдня, Півден-
ного Сходу і Заходу. Впродовж тридцяти років 
спостерігали підвищення урожайності пшениці 
озимої, виробництво зерна якої сягало від 2,0 до 
3,3 млрд пудів. У цей час розширювали посіви 
різних сільськогосподарських культур: льону, 
картоплі, цукрових буряків та інших технічних 
культур. Із розвитком агрономічної науки удо-

сконалювали й сівозміни: у другій половині ХІХ 
століття на території України поміщицькі госпо-
дарства мали 3–6 та 7–12-пільні сівозміни,  
в яких пшеницю озиму (як основну культуру) 
вирощували після ефективних попередників [9,  
с. 211]. 
З історії вітчизняної агрономії відомо, що по-

дальший розвиток сільськогосподарського ви-
робництва викликав необхідність удосконалення 
сівозмін для задоволення потреби господарств у 
різноманітній продукції. Це, в свою чергу, стало 
поштовхом до побудови і впровадження сівозмін 
зі значною кількістю полів та різним набором 
культур, тому постала потреба детальнішого до-
слідження особливостей технологій вирощуван-
ня, зокрема визначення кращих попередників 
провідних сільськогосподарських культур.  
В Україні це завдання вирішували на Херсонсь-
кому й Одеському дослідних полях і Харківській 
дослідній станції. За результатами досліджень 
було відзначено важливість чистих і зайнятих 
парів, які зберігають вологу в ґрунті, зменшують 
забур’яненість і є запорукою для отримання ви-
соких і сталих урожаїв зерна [17, с. 21]. 
На Харківській дослідній станції у 20–30-х 

роках ХХ ст. досліджували як беззмінні посіви 
пшениці озимої, так і різні її попередники, у ре-
зультаті чого із впровадженням сівозмін було 
виявлено збільшення врожаю на 0,6–0,8 т/га.  
Досить широкий спектр попередників пшениці 
озимої у цей період досліджували на Полтавсь-
кій, Драбівській, Красноградській та Миронівсь-
кій дослідних станціях [3, с. 12]. 
Вплив сівозмін поширюється на всі сторони 

життя рослин і на процеси, які відбуваються у 
ґрунті, поскільки за широтою своєї дії на ґрунт 
та рослину сівозміна не має рівноцінних заходів. 
Науково обґрунтоване чергування культур не-
розривно пов’язане з усіма технологічними про-
цесами, зокрема із системою обробітку ґрунту та 
удобрення, насінництвом, заходами щодо боро-
тьби з ерозією ґрунту, бур’янами, хворобами й 
шкідниками, – сівозміна є основою для всіх тех-
нологічних заходів. 
Варто зауважити, що чимало теоретичних об-

ґрунтувань впровадження сівозмін і беззмінних 
посівів були зроблені в Західній Європі та Євро-
пейській частині Росії, де ґрунтово-кліматичні 
умови різко відрізняються від умов недостатнього 
зволоження України. Передусім це стосується 
застосування повторних і беззмінних посівів сіль-
ськогосподарських культур. За даними академіка 
Н. М. Тулайкова, на чорноземах південних  
Саратовської області та за дослідженнями 
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М. К. Сулейменова, – на чорноземах південних 
Бузулукського дослідного поля основною причи-
ною зниження врожайності за беззмінного посіву 
була їхня засміченість бур’янами [19, с. 8]. 
Розходження у використанні вологи та поживних 

речовин із різних шарів ґрунту вчені пояснювали 
неоднаковою глибиною проникнення кореневої 
системи. Російський дослідник кореневої систе-
ми сільськогосподарських культур В. Г. Рот-
містров для кращого використання вологи та 
поживних речовин із ґрунту запропонував чер-
гувати рослини з різною кореневою системою 
(коренезміну). Чергування культур, що засвою-
ють легкодоступні поживні речовини, і культур, 
здатних їх засвоювати із важкорозчинних спо-
лук, а також культур із різною кореневою систе-
мою, дає можливість повніше використовувати 
вологу й поживні речовини з ґрунту, покращує 
фізичні властивості ґрунту [11, с. 175]. 
Остаточний ефект впровадження сівозмін за-

лежить від складу й співвідношення культур, 
порядку їхнього чергування, внесення добрив та 
системи обробітку ґрунту. Вплив попередників 
на ґрунт досить різноманітний, і одним із напря-
мів цього впливу відмічено залежність від вод-
ного режиму ґрунту.  
Особливої актуальності вирішення цієї про-

блеми набуває в умовах недостатнього зволо-
ження України, де однією з найважливіших 
ознак якості попередників стає нагромадження 
достатньої кількості вологи в ґрунті для отри-
мання своєчасних сходів, укорінення та подаль-
шого розвитку сільськогосподарських культур, 
на чому наголошують вчені П. І. Бойко, І. С. Го-
дулян, Є. М. Лебідь, В. О. Пастушенко [1, 5, 8, 
12]. 
Дослідження окремих авторів підтверджують 

властивість попередників залишати після себе 
різну кількість вологи, поживних речовин і піс-
ляжнивних решток у ґрунті, що пояснюється їх-
німи певними біологічними особливостями та 
різною довжиною веґетаційного періоду. Найбі-
льші запаси доступної пологи у шарі ґрунту  
0–150 см нагромаджуються у полі чорного пару. 
Зростає значення біологічних чинників чергу-
вання культур і підсилюється фітосанітарна роль 
сівозмін за мірою інтенсифікації землеробства й 
регулювання водного та поживного режимів 
ґрунту [10, с. 226; 19, с. 224]. 
Як загальну закономірність виявлено, що 

культури, менш стійкі до бур’янів, які мають 
більше специфічних хвороб і шкідників, значно 
знижують урожай за повторних посівів та часто-
го повернення на попереднє місце вирощування. 

Залежно від структури посівних площ і основних 
причин, що обумовлюють чергування сільсько-
господарських культур, потрібно впроваджувати 
різні сівозміни: як за складом культур, так і за 
порядком їхнього чергування. Виходячи з цього, 
Д. М. Прянишников підкреслював, що сама дум-
ка про те, начебто є якийсь один тип сівозмін, 
придатний для всіх часів і всіх народів, є антиді-
алектичною – таких універсальних сівозмін не 
має і бути не може [13, с. 24]. 
За С. А. Вериго, культури по-різному реагу-

ють на наявність вологи в ґрунті [4, с. 56]. Зале-
жно від зволоження визначають три основних 
типи водного режиму: промивний, періодично-
промивний і непромивний. Умовам недостатньо-
го зволоження відповідає непромивний тип вод-
ного режиму, коли волога залишається основним 
лімітуючим чинником, що визначає ефектив-
ність усіх технологічних заходів і, в кінцевому 
рахунку, продуктивність ріллі. Тому в цій зоні 
першим завданням у регулюванні водного ре-
жиму є створення умов для збільшення надхо-
дження опадів у ґрунт, збереження й раціональ-
ного використання ґрунтової вологи. 
З-поміж ефективних попередників за запасами 

вологи в ґрунті перше місце надають чорному 
пару, який значно впливає на водний режим гли-
бокого шару ґрунту шляхом усунення сухого 
прошарку, що створюється за тривалого негли-
бокого промокання ґрунту. Роль чорного пару 
особливо зростає в роки з посушливою осінню й 
незначною кількістю зимових опадів [15, с. 78]. 
Визначальний вплив на запаси вологи в ґрунті 

має погода, обробіток ґрунту та дія попередни-
ків. Професор П. І. Бойко підкреслює, що попе-
редники впливають на вологозабезпеченість до 
кінця веґетації культур [1, с. 18]. Весняно-літні 
опади діють лише на верхній (орний) шар і не 
можуть помітно впливати на вміст вологи у ко-
реневмісному шарі ґрунту. На утворення 1 т зер-
на (в залежності від попередника) витрачається 
від 88 до 123 мм доступної вологи. Після пару й 
кукурудзи вологи витрачається на 14,5 і 8,3 мм 
менше, ніж після пшениці. Таким чином, еко-
номніше волога витрачається після парового по-
передника, а далі за ступенем зростання – після 
кукурудзи; максимальні її втрати відмічено після 
зернових попередників. 
Встановлено, що позитивна дія чорного пару в 

сівозміні на водний режим ґрунту обмежена в 
часі й особливо проявляється в сухі роки для 
першої культури, що значно слабшає або не ви-
являється зовсім для наступних культур сівозмі-
ни. У засушливі роки врожайність пшениці  
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твердої ярої після чорного пару в 2,2–3,5 рази 
вища, ніж після інших попередників. Із непаро-
вих попередників за впливом на водний режим 
виділяють просапні культури. 
У сільськогосподарській літературі Бельгії, 

Великобританії, Мексики, Німеччини, Польщі, 
Румунії, США, Угорщини, Японії рекомендова-
но дотримання сівозмін з обов’язковим внесен-
ням добрив, які зберігають і підвищують рівень 
родючості ґрунту [7, с. 99; 19, с. 10]. Інколи 
спрощені, як у Великобританії, насичені зерно-
вими культурами сівозміни називають чергуван-
ням зернових і так званих «розривних культур» 
(break crops). До них відносять кінські боби, го-
рох, ріпак, картоплю, буряки цукрові, кукурудзу 
і навіть овес. 
Межа насичення посівів зерновими в Німеч-

чині за широкого їхнього набору становить 
66 %, у спеціалізованих сівозмінах частка зерно-
вих не перевищує 75 % і лише в районах із най-
сприятливішими умовами вона може бути дове-
дена до 80 %. У середньому в країні зернові за-
ймають близько 70 % ріллі, хоча повторні посіви 
пшениці в спеціалізованих зернових сівозмінах 
тут не допускають навіть за високої культури 
землеробства. 
За останні роки сільськогосподарське вироб-

ництво набуло все більш спеціалізованого  
характеру. Цьому процесу сприяло реформуван-
ня аграрного сектора економіки, у результаті 
чого змінилася форма власності на землю й 
з’явилися нові форми господарювання на ній.  
Це призвело до розукрупнення колишніх сільсь-
когосподарських підприємств і розподілу землі 
між селянами, що сприяло утворенню значної 
кількості дрібнотоварних, із обмеженою земель-
ною площею господарств [3, с. 15]. 
У фермерських і селянських господарствах із 

малою площею ріллі й набором сільськогоспо-
дарських культур неабиякого значення набуває 
впровадження науково обґрунтованої структури 
посівних площ, яка повинна відповідати не лише 
економічній зацікавленості, але й технологічним 
вимогам. У цих господарствах залежно від спе-

ціалізації для умов недостатнього зволоження 
можуть знайти застосування зерно-парові трипі-
льні-п’ятипільні сівозміни. Невелика площа ріл-
лі й обмежений набір культур диктують ферме-
рові необхідність застосування спеціалізованих 
сівозмін для отримання незначної кількості видів 
продукції [18, с. 31]. 
В Україні сівозміни спеціалізуються за трьома 

основними напрямами: вирощування зернових, 
олійних і кормових культур. Розглядаючи за-
вдання насичення сівозмін зерновими культура-
ми, у літературі часто називають лише питому 
вагу зернових у сівозмінах, не розкриваючи її 
видового складу. Зростання продуктивності сі-
возмін до максимального рівня досягають за 70–
80 % насиченням зерновими, до яких відносять 
пшеницю озиму, кукурудзу та інші колосові 
культури; рекомендують проводити насичення 
сівозмін зерновими за рахунок збільшення пи-
томої ваги кукурудзи і зернових колосових куль-
тур. В умовах недостатнього зволоження до та-
ких сівозмін потрібно обов’язково включати по-
ле чорного або зайнятого пару. 
Висновки:  
1. Результати проведеного історичного дослі-

дження з ефективності вирощування польових 
культур, а також сівозмін із різним насиченням 
провідними сільськогосподарськими культурами 
свідчать, що в умовах інтенсифікації землероб-
ства сівозміна не втратила свого значення. Для 
умов недостатнього зволоження у ній можна по-
слаблювати негативний вплив повторних посівів 
за високого агрофону і збільшувати можливість 
насичення сівозмін основними сільськогоспо-
дарськими культурами, але з обов’язковим 
включенням чорного або зайнятого пару. 

2. Наявність у сівозміні сільськогосподарсь-
ких культур із різними біологічними особливос-
тями є умовою стійкості землеробства. Правиль-
ний набір і чергування культур у сівозміні ство-
рює умови для підвищення рівня родючості  
ґрунту та одержання високих урожаїв сільсько-
господарських культур. 
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