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Викладено результати багаторічних досліджень 
впливу осушення та освоєння на ґрунтотворні проце-
си торфових ґрунтів і запропоновано екологічно без-
печні заходи їх раціонального та ефективного вико-
ристання. Визначено, що темпи руйнування лляного 
полотна найінтенсивніші в просапній сівозміні. Осу-
шення та довготривале освоєння торфових ґрунтів 
відбуваються з істотними змінами їх властивостей: 
збільшується щільність ґрунту і зольність, а повна 
вологоємкість зменшується. 
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Постановка проблеми. Осушувальна меліо-
рація є потужним чинником, який докорінно змі-
нює ґрунтотворні процеси. У багатьох дослі-
дженнях велика увага приділяється проблемі 
зменшення органічної речовини торфу («спра-
цюванню») у випадку інтенсивного їх викорис-
тання. Одні вчені у цьому терміні розуміють об'-
ємне зменшення торфу у тримірному вимірю-
ванні, а інші – зменшення потужності покладів 
торфу [2, 3]. Водночас зменшення маси торфу 
розглядається без урахування якісних змін орга-
ніки та фізико-хімічних перетворень. Відомо, що 
мінералізація супроводжується процесами гумі-
фікації, які проходять одночасно. В одних умо-
вах переважають процеси розкладу, в інших – 
синтезу [1]. Якщо до осушення в ґрунті перева-
жала пухка органогенна маса з рослин торфоут-
ворювачів та низьким вмістом вуглецю та азоту, 
то в процесі гуміфікації утворюються складні 
високомолекулярні сполуки з великим вмістом 
органогенних елементів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Проблемі трансформації торфових ґрунтів під 
впливом сільськогосподарського використання 
присвячено чимало наукових праць. Однак для 
Західного Полісся України [1] кількість даних 
про закономірності та напрямки протікання 
ґрунтових процесів, зміни властивостей і режи-
мів під впливом осушення та тривалого освоєння 
є недостатньою [3]. Тому, незважаючи на знач-

ний наявний практичний досвід використання 
органогенних ґрунтів, актуальним є перегляд 
деяких положень і технологічних аспектів, удо-
сконалення їх на сучасному етапі для розробки 
науково обґрунтованого комплексу заходів раці-
онального використання торфовищ.  
Мета дослідження – виявити особливості 

трансформації осушуваних торфових ґрунтів у 
разі довготривалого сільськогосподарського ви-
користання та розробити і впровадити екологіч-
но безпечні заходи по їх збереженню. 
Завдання дослідження – встановити закономі-

рності і напрямки ґрунтових процесів для обґру-
нтування і впровадження комплексу заходів по 
збереженню і раціональному використанню 
торфовищ. 
Об´єкт і методика досліджень. Об´єктом до-

сліджень є процес трансформації торфових ґрун-
тів під впливом осушення і сільськогосподарсь-
кого використання та продуктивність агрофіто-
ценозів у сівозмінах різних видових груп. Мето-
дика проведення досліджень загальноприйнята. 
Результати досліджень. Результати багато-

річних наукових досліджень, проведених науко-
вцями Сарненської дослідної станції (Рівненська 
обл.) в умовах Західного Полісся, дали змогу 
виявити та простежити загальні напрямки і тен-
денції ґрунтоутворюючих процесів під впливом 
осушення та сільськогосподарського викорис-
тання. На основі аналізу архівного матеріалу із 
залученням результатів сучасних досліджень 
встановлено, що інтенсивний період викорис-
тання торфового масиву сприяє інтенсивним те-
мпам мінералізації органічної речовини та част-
ковій її гуміфікації. Якщо підвищення ступеня 
мінералізації торфу з точки зору ґрунтоутворен-
ня – явище позитивне, то інтенсивна їх мінералі-
зація – явище негативне, оскільки супроводжу-
ється зменшенням запасів органічної речовини, 
посиленням гідрофобності, утворенням надлиш-
кового азоту тощо. Обробіток ґрунту, застосування 
засобів хімізації вирощуваних культур, функціону-
вання окремих фізіологічних груп мікроорганізмів 
обумовлюють специфіку динаміки ґрунтових ре-



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

№ 1-2 • 2016 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 23

жимів, направлених на посилення окислювальних 
процесів, а разом з тим на інтенсивне руйнування 
самої органічної речовини торфу. Відповідну су-
купність меліоративних та агротехнічних заходів 
можна вважати комплексом чинників оптиміза-
ції властивостей, його режимів і процесів. Під 
впливом тривалого осушення та інтенсивного 
використання докорінно змінюються хімічні та 
водно-фізичні властивості торфового ґрунту. 
Так, щільність 0–30 шару ґрунту майже за  
90 років використання збільшилась від  
0,151 г/см3 до 0,296 г/см3

, повна вологоємкість 
зменшилась відповідно від 546 до 295 %, золь-
ність ґрунту зросла від 14 до 28 %. Водночас до-
вготривале освоєння не відображається на кіль-
кості загального азоту і калію в торфовому ґрун-
ті. Мінералізація торфу також не сприяє закріп-
ленню колоїдним комплексом калію в необмінну 
форму, а призводить до його вивільнення і пере-
ведення в рухомі, доступні для рослин сполуки. 
Так, відсоток доступної форми цього елементу в 
просапній сівозміні досягав 70, тоді як на моно-
культурі багаторічних трав лише 28 %. Зростан-
ня на 30 % вмісту фосфору за рахунок інтенсив-
ного сільськогосподарського використання обу-
мовлено: частковим його закріпленням із добрив 
та за рахунок значної наявності фосфору у вівіа-
нітових прошарках, які мали місце в ґрунтовому 
профілі. Окрім цього, простежується чітка тен-
денція зниження приросту фосфору по мірі пе-
реважання в сівозміні багаторічних трав. Запобі-
гти повній мінералізації торфу за його сільсько-
господарського використання неможливо, проте 
цей процес можна регулювати. Важливим фак-
тором, що зменшує його інтенсивність є оптимі-
зація водно-повітряного режиму, тобто вибір 
норми осушення. Менш інтенсивне спрацювання 
торфу і винос пиловидних частинок вітром від-

бувається під культурами вузькорядної сівби та 
під багаторічними травами. Наявність архівного 
матеріалу, доповненого результатами останніх 
досліджень дали змогу провести аналіз трансфо-
рмації торфового ґрунту. Аналізуючи викорис-
тання ґрунту під польову (56 % – просапні, 44 % 
– зернові) і кормову сівозміни (11 % – просапні, 
33 % – зернові, 56 % – багаторічні трави) слід від-
мітити, що за перші 20 років освоєння в польовій 
сівозміні втрачалось до 25 т/га органічної речовини 
торфу. За наступні 60 років ці показники зменшу-
вались до 60 %. Втрата органіки в кормовій сіво-
зміні в 2–3 рази менша, ніж у польовій сівозміні. 
Введення в структуру посівних площ до 100 % 
просапних культур призводить до значного щоріч-
ного зменшення запасів органічної речовини торфу 
(20–22 т/га). 
На процеси гуміфікації і мінералізації органі-

чних сполук впливають також температура і во-
логість. Для розвитку мікробіологічних процесів 
у ґрунтах оптимальними є температура біля 
30 °С і вологість близько 60–80 % від повної во-
логоємкості. Надлишок чи недостача тепла і во-
логи призводить до ґальмування процесів біоло-
гічної мінералізації і гуміфікації. Так, екстрема-
льні умови сповільнювали швидкість розкладу 
лляної тканини (метод аплікацій), яку щорічно 
закладали на глибину 0–30 см на 60 днів для 
оцінки інтенсивності мінералізації органічної 
речовини торфу під впливом різних кліматичних 
умов і заходів сільськогосподарського викорис-
тання. Результати багаторічних спостережень 
свідчать, що темпи руйнування лляного полотна 
найінтенсивніші в сівозміні просапній – 60,8 %, 
восьмирічний лучний період у 4 рази ґальмує 
процес мінералізації органічної речовини торфу 
– 15,8 % (див. рис.). 

 
Рис. Розклад лляного полотна в сівозмінах різної інтенсивності  

(в середньому за 5 років у 0–30 см шарі ґрунту) 
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Під час використання методу аплікацій потрі-
бно мати на увазі, що вони дають результати про 
наслідки руйнування тільки клітковини в ґрунті, 
а в складі органічної речовини переважають 
більш стійкіші компоненти: ґумусові речовини, 
лігнін, негідролізований залишок тощо, які руй-
нуються значно повільніше. У торфовому ґрунті 
поряд з біохімічним розпадом органічних речо-
вин на більш мілкі мономерні структури, відбу-
вається новоутворення, синтез високомолекуля-
рних сполук специфічної природи, таких як ґу-
мусові кислоти. Головною хімічною ознакою 
ґрунтотворного процесу торфових ґрунтів є на-
копичення органічних кислот, як нерозчинних у 
воді, так і розчинних. Лігнін хоча і є стійкою ре-
човиною, однак в умовах ґрунтового середовища 
він руйнується, утворюючи ряд фенольних про-
дуктів. 
Сільськогосподарські культури по різному 

впливають на мінералізацію торфового ґрунту за 
рахунок їх кореневих і післяжнивних решток. 
Дослідження показали, що найбільшу їх кіль-
кість залишають багаторічні трави і кукурудза на 
силос – відповідно 57,0 і 42,3 ц/га, найменшу 
кормові буряки – 3,1 ц/га. Зернові культури (яч-
мінь, озиме жито) займають проміжне місце – 
відповідно 25,0 і 30,1 ц/га. 
Таким чином, багаторічні трави є важливим 

фактором регулювання родючості торфових ґру-
нтів і вони повинні займати провідне місце в 
структурі посівних площ. Тривалість користу-
вання багаторічними травами залежить від тов-
щини шару торфу, ступеня його осушення ґрун-
ту та його розкладу. За результатами наших до-
сліджень найвищий рівень продуктивності у ба-
гаторічних трав 2–3-х років використання (89 і 
96 ц/га сіна). Починаючи з 4-го року викорис-
тання, їх продуктивність знижувалась до 70,5 
ц/га, а урожайність трав 7–8 року була найниж-
чою і становила 47,2 – 38,5 ц/га. 
Висновок. Під впливом осушення та довго-

тривалого освоєння торфових ґрунтів відбува-
ються істотні зміни їх властивостей: збільшуєть-
ся щільність ґрунту і зольність, а повна вологоє-
мкість зменшується. 
Слід зазначити, що темпи мінералізації орга-

нічної речовини торфу в основному залежать від 
характеру сільськогосподарського використання. 
Найбільша середньорічна втрата органіки в про-
сапній сівозміні (20–22 т/га). Лучний довготри-
валий період використання ґальмує цей процес у 
3–4 рази. У зв’язку з цим необхідно дотримува-
тись заощадливої системи землеробства, яка за-
безпечить: економію та збереження торфових 
ґрунтів; комплексну оптимізацію функціонуван-
ня головних компонентів родючості ґрунту.  
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