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Досліджено вплив «нульового» і традиційного об-
робітків на кількість дощових черв’яків в орному ша-
рі чорнозему типового у полі ячменю ярого Правобе-
режного Лісостепу України. Встановлено, що відсут-
ність обробітку ґрунту та накопичення пожнивних 
решток на його поверхні у варіанті «прямого» висіву 
позитивно впливали на розвиток популяції дощових 
черв’яків, що призводило до збільшення їх кількості у 
2,6 разів у порівнянні з полицевим обробітком. Вияв-
лено, що за традиційного обробітку від сівби до зби-
рання ячменю ярого відбувалося зменшення дощових 
черв’яків більше ніж у 9 разів, у той час як за нульо-
вого обробітку даний показник зменшився у 2,2 рази. 

Ключові слова: ґрунт, полицевий обробіток, 
«нульовий» обробіток, дощові черв’яки, ячмінь 
ярий, шар ґрунту. 

Постановка проблеми. Система основного 
обробітку ґрунту є невід’ємною частиною тех-
нології вирощування сільськогосподарських куль-
тур. Проте для організмів, які використовують 
ґрунт в якості основного місця існування, будь-
яке порушення його верхнього шару призводить 
до порушення майже всіх компонентів мікроеко-
системи середовища, у тому числі і проживання 
дощових черв’яків. Водночас для збереження і 
відновлення родючості ґрунтів необхідно вста-
новити шляхи вдосконалення існуючих техноло-
гій, які сприяли б розвитку корисної ґрунтової 
фауни. Для досягнення такої мети необхідно 
працювати в напрямі оптимізації системи основ-
ного обробітку й удобрення, які, насамперед, 
повинні управляти пожнивними рештками за 
різних способів обробітку [2, 6]. 
Дощові черв’яки залишаються одними з най-

важливіших організмів, які беруть активну 
участь у ґрунтотворчих процесах. Від рівня їх 
активності залежить властивість ґрунту покра-
щувати поживний режим, структуру ґрунту і 
вміст органічної речовини.  
Водночас розвиток популяції дощових 

черв’яків у ґрунті залежить від вологості, вмісту 

органічної речовини, механічного складу, рН і 
системи основного обробітку ґрунту [4, 5]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
В найближчому майбутньому одним з основних 
факторів підвищення врожайності культур стане 
вміле використання біологічної активності рос-
лин і живих організмів, які впливають на весь 
комплекс ґрунтових процесів. Так, за даними 
В. Т. Гридичина (2013), завдяки дощовим 
черв’якам на удобрених лише соломою ґрунтах 
урожайність ячменю може збільшуватись майже 
у 2 рази. Застосовуючи технологію «прямого» 
посіву, кількість дощових черв’яків збільшується 
ледь не у 40 разів порівняно із застосуванням 
постійного полицевого обробітку. Саме дощові 
черв’яки забезпечують кращу інфільтрацію опа-
дів у нижні шари ґрунту. Крім того, дощові 
черв’яки здатні переробляти за добу до 5 ц орга-
нічних решток на кожному гектарі і перетворю-
вати їх у велику кількість поживних речовин, 
забезпечуючи формування гумусу до 5 т/га [1]. 
За результатами досліджень К. Чана (2001) 

чисельні зміни у популяції дощових черв’яків 
істотно залежали від інтенсивності обробітку 
ґрунту. Також було відмічено, що залежно від 
інтенсивності і способу обробітку ґрунту чисель-
ність дощових черв’яків може зменшуватися у 
2–9 разів.  
Хоча розмір популяції дощових черв’яків і пе-

ребував під прямим впливом обробітку ґрунту, 
однак повідомлялося, що вона може збільшува-
тися навіть за глибокого полицевого обробітку 
за умови додаткового надходження органічної 
речовини.  
Автор досліджень зазначив, що за умови міні-

мізації обробітку ґрунту роль дощових черв’яків 
значно зростає через їхню здатність змінювати 
фізичні властивості ґрунту та перетворювати 
поживні речовини у доступні форми [3]. 
Не зважаючи на те, що за кордоном питання 

впливу різних систем обробітку ґрунту на популя-
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цію черв’яків уже активно вивчається протягом 
останніх 30 років, в Україні даному питанню досі 
приділяється мало уваги. 
Мета досліджень полягала у встановленні 

впливу традиційного (полицевого) і «нульового» 
обробітків на популяцію дощових черв’яків у 
посівах ячменю ярого в умовах Правобережного 
Лісостепу України. 
Матеріали та методика досліджень. Польова 

частина експерименту проводилася у стаціонар-
ному досліді ВП НУБіП України «Агрономічна 
дослідна станція» у короткоротаційній сівозміні 
упродовж 2014–2015 рр.  
Схема чергування культур у сівозміні: соя – 

ячмінь ярий – кукурудза на зерно. 
Ґрунтовий покрив дослідних ділянок – чорно-

зем типовий малогумусний середньосуглинко-
вий. Вміст гумусу – 3,94 %, рН – 6,8, ємність по-
глинання – 32,5 мг. екв. на 100 г ґрунту, кіль-
кість загального азоту – 0,3 %, фосфору – 0,25 %, 
калію – 2,5 %. 
Схема польового досліду об’єднує два варіанти 

основного обробітку ґрунту: «нульовий» і поли-
цевий. Зміст варіантів: 

- «нульовий» обробіток – відсутність механіч-
ного обробітку (за виключенням прямого посіву), 
починаючи з 2005 року;  

- традиційний обробіток (контроль) – застосу-
вання в якості основного обробітку оранки (на 
глибину 20–22 см під ячмінь ярий), починаючи з 
2005 року. 
Визначення кількості дощових черв’яків про-

водилося шляхом розкопування моноліту розмі-
ром 25х25 см з подальшим його розподілом на 
шари 0–10, 10–20 і 20–30 см.  
Облік проводили на початку веґетації ячменю 

ярого і в період його збирання. 
 

Результати досліджень. Застосування упро-
довж останніх 11 років технології прямого посі-
ву сприяло створенню сприятливих умов для 
розвитку популяції дощових черв’яків у верхніх 
шарах ґрунту (див. табл.). У середньому за 2 ро-
ки досліджень чисельність дощових черв’яків у 
шарі 0–30 см становила 210 шт./м2, що у 2,6 рази 
перевищувало цей показник за полицевого обро-
бітку ґрунту.  
Однак, проаналізувавши таблицю, можна зро-

бити висновок про динамічність даного показ-
ника у часі. Найбільша кількість черв’яків спо-
стерігалася на початку веґетації ячменю ярого за 
обох систем основного обробітку ґрунту. За сис-
теми No-till спад їх популяції був менш різким 
порівняно з оранкою. В середньому за 2014–2015 
роки за нульового обробітку кількість дощових 
черв’яків на час збирання культури у шарі 0–30 см 
становила 132 шт./м2, що у 2,3 рази менше порівня-
но з показником на початку сезону. 
За полицевого обробітку відмічено більш різке 

коливання даного показника, де спостерігалося 
його зниження у 9 разів. Виходячи з отриманих 
результатів, можна зробити висновок, що за по-
лицевого обробітку ґрунту відбувається значна 
непродуктивна втрата вологи, а пряме сонячне 
світло призводить до нагрівання його верхнього 
шару до високих температур, що в сукупності 
негативно впливає на популяцію дощових 
черв’яків. Якщо звернути увагу на розподіл до-
щових черв’яків по шарах ґрунту, то в обох варі-
антах спостерігалася подібна закономірність з 
деякими відмінностями. У підсумку за 2 роки за 
нульового обробітку у шарі 0–10 см знаходилось 
у межах 76 % дощових черв’яків від їх загальної 
кількості, у шарі 10–20 см – 21 % і у 20–30 см – 
3 %, за традиційного обробітку їх розподіл по 
шарам відповідно становив 66, 29 і 5 %. 

Кількість дощових черв’яків в 1 м2 за полицевого і «нульового» обробітків ґрунту в посівах  
ячменю ярого 

2014 2015 
Обробіток Шар  

ґрунту, см Під час 
сівби 

Під час  
збирання 

Під час 
сівби 

Під час  
збирання 

Середнє  
значення за  

2 роки 
0–10 232 112 208 88 160 

10–20 80 40 72 24 44 No-till 
20–30 16 0 8 0 6 
0–10 96 24 88 8 54 

10–20 56 0 40 0 24 Оранка 
20–30 8 0 8 0 4 

НІР05 (обробіток)  35 
НІР05 (шар ґрунту)  43 
НІР05 (взаємодії)  60 
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Отже, за нульового обробітку основна маса 

черв’яків (76 %) зосереджується у верхньому (0–
10 см) шарі ґрунту, де зосереджена валова час-
тина пожнивних решток минулорічної культури. 
У варіанті полицевого обробітку, не зважаючи 
на те, що пожнивні рештки знаходяться на гли-
бині близько 15–20 см, проте більша частина 
дощових черв’яків (66 %) також була зосередже-
на у верхньому шарі, однак їх розподіл менш 
виражений, ніж за прямого посіву. 
Одним із визначальних факторів, який вира-

жає рівень ефективності технології вирощування 
сільськогосподарських культур є досягнута уро-
жайність. За «нульового» обробітку ґрунту серед-
ній показник урожайності за роки досліджень 
становив 4,73 т/га, що на 0,36 т вищий порівняно 
з традиційним обробітком, однак дана різниця 

знаходиться в межах найменшої істотної різниці. 
Висновок. Впровадження системи землероб-

ства No-till за вирощування ячменю ярого у Пра-
вобережному Лісостепу України забезпечує на-
копичення пожнивних решток у верхньому шарі 
ґрунту і, як наслідок, ефективніше використову-
ється волога, що в свою чергу сприяло істотному 
збільшенню популяції дощових черв’яків у верх-
ньому шарі ґрунту (0–10 см) порівняно з тради-
ційним обробітком.  
Перспективами подальших досліджень є 

впровадження пожнивних посівів у систему  
No-till, що дасть змогу додатково накопичувати 
ще більшу кількість рослинних решток, які да-
дуть змогу стабілізувати кількість та активність 
дощових черв’яків упродовж веґетаційного пері-
оду. 
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