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Проаналізовано процес трансформації у динаміці 
водно-фізичних показників осушуваних торфових ґрун-
тів під впливом довготривалого інтенсивного сіль-
ськогосподарського використання. Зміна параметрів 
будови торфового ґрунту визначає спрямованість 
еволюційного процесу в динаміці водно-фізичних кон-
стант. Найбільш ефективні параметри будови тор-
фового ґрунту та водно-фізичні властивості форму-
ються у разі впровадження монокультури багаторіч-
них трав, трав’яно-просапних та зерно-трав’яно-
просапних сівозмін. Складність раціонального вико-
ристання осушуваних торфових ґрунтів в переведен-
ні їх потенційної родючості в ефективну. 
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Постановка проблеми. Структура земельного 
фонду Землі постійно змінюється. Впродовж ти-
сячоліть людство веде вперту боротьбу за роз-
ширення земель, придатних для сільськогоспо-
дарського використання, але недостатня увага 
приділяється збереженню ґрунтів [4, 6]. 
Агромеліоративна наука має вже досить бага-

то даних про зміну водно-фізичних властивостей 
торфового ґрунту під впливом різного напряму 
його використання. Необхідних експерименталь-
них досліджень, які б показували зміну цих влас-
тивостей під впливом відповідних заходів або 
інтенсивності сільськогосподарського викорис-
тання осушуваних торфових ґрунтів, особливо в  
багаторічному циклі досліджень, украй мало. 
Тому вирішення цієї проблеми на сучасному 
етапі є актуальним [1]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Раціональне використання осушуваних торфо-
вих ґрунтів зумовлює необхідність вивчення їх-
ніх різноманітних властивостей [2, 3, 5]. Оцінка 
ефективності того чи іншого напряму сільсько-
господарського використання торфового ґрунту 
не може обмежуватись показниками однієї про-
дуктивності. Введення цих ґрунтів в інтенсивне 
використання призводить до корінних змін у 

ґрунтовому профілі, створення нового ґрунту із 
принциповими відмінностями за своїми власти-
востями від вихідного стану. Тому поставлені 
завдання досліджень характерні і закономірні.  
Мета дослідження – дати оцінку трансфор-

мації водно-фізичних властивостей осушуваних 
торфових ґрунтів у процесі інтенсивного сіль-
ськогосподарського використання. 
Завдання дослідження – встановити закономір-

ності змін водно-фізичних констант з метою 
впровадження заходів раціонального та ефектив-
ного використання осушуваних торфових ґрун-
тів. 
Методика досліджень. Об’єктом досліджень 

є процес змін водно-фізичних констант ґрунту 
під впливом осушення та інтенсивного сільсько-
господарського використання. Дослідження про-
водились по загальноприйнятим методикам, ви-
користовуючи матеріали аналізу багаторічних 
спостережень з метою вирішення поставлених 
завдань для вирішення проблеми. 
Результати досліджень. Результати багаторіч-

них наукових досліджень, проведених в умовах 
Західного Полісся України (м. Сарни, Рівненська 
обл.) на осушуваних торфових ґрунтах, дали 
змогу виявити, що з 1958 року по 2004 рік щіль-
ність його твердої фази зросла в шарі 0–30 см у 
просапній сівозміні від 1,61 до 1,69 г/см3, а в шарі 
30–50 см – з 1,55 до 1,61 г/см3. 
Помітно збільшилася щільність твердої фази 

торфу і в сівозмінах з 4-річним лучним пері-
одом: у шарі 0–30 см – від 1,60 до 1,68 г/см3, у 
шарі 30–50 см – від 1,56 до 1,60 г/см3. Також 
спостерігається збільшення щільності і в сіво-
змінах з 6-річним лучним періодом: у шарі 0–30 см 
– від 1,61 до 1,67 г/см3, у шарі 30–50 см – від 
1,54 до 1,59 г/см3. 
Під довготривалими луками щільність твердої 

фази залишилась без змін. Це пояснюється слаб-
кою мінералізацією торфу і накопиченням у ґрун-
ті органічної речовини у вигляді кореневих та 
поживних решток. 
Оцінка ефективності того чи іншого напряму 

сільськогосподарського використання торфового 
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ґрунту не може обмежуватись показниками од-
нієї продуктивності. Введення цих ґрунтів в ін-
тенсивне сільськогосподарське використання 
призводить до корінних змін у ґрунтовому про-
філі, створенню нового ґрунту із принциповими 
відмінностями за своїми властивостями та будо-
вою вихідного стану. 
Встановлено, що зміна показників родючості 

торфового ґрунту обумовлюється в основному 
нормою осушення, видом сільськогосподарської 
культури, структурою посівів та чергуванням 
культур у сівозміні, однак параметри агрофізич-
них показників окультуреності ґрунту, зокрема і 
водно-фізичних констант, обґрунтовані у значно 
меншій мірі, в порівнянні з агрохімічними показ-
никами. 
Певною мірою це пояснюється з одного боку 

недосконалістю методик та методів інструмен-
тального контролю за їх зміною, з іншого – не-
значними змінами фізичних параметрів ґрунту в 
часі, що потребує досить тривалих (десятки ро-
ків) польових досліджень. 
Серед агрофізичних показників окультуренос-

ті ґрунту поряд із пористістю та щільністю ви-
ступають водно-фізичні константи: повна воло-
гоємність (ПВ), гранична польова вологоємність 
(ГПВ), вологість розриву капілярного зв’язку 
(ВРК), вологість стійкого в’янення (ВСВ) та мак-
симальна гігроскопічна вологоємність (МГВ). 
Наведені водно-фізичні константи відображають 
як кількісний ступінь зволоження ґрунту, так і 
якісну характеристику вологи по відношенню її 
рухомості й доступності рослинам як легкодо-
ступну, доступну, важкодоступну, непродуктивну 
і недоступну.  
Незначне підвищення щільності 0–30 см шару 

торфу в разі беззмінного посіву трав, із одночас-
ним розширенням площ під просапними культу-
рами, супроводжувалось істотним зниженням 
повної вологоємності та загальної пористості. 
Найбільш глибокі еволюційні процеси в цьому 
напрямі відбулись у варіанті під просапною сіво-
зміною, де зниження цих показників у 0–50 см 
шарі за досліджуваний період становило відпо-
відно 40 % та 6 %. 
Зміна параметрів будови торфового ґрунту ви-

значала спрямованість еволюційного процесу в 
динаміці водно-фізичних констант. Серед інших 
виняткове значення у вологозабезпеченості куль-
тур відіграють ГПВ та ВРК, які характеризують 
верхню та нижню границі оптимального зволо-
ження ґрунту.  
Встановлено, що найбільш оптимальні умови 

водно-повітряного режиму формуються в тор-

фовому ґрунті, гранична польова вологоємність 
якого становить близько 80 % від повної волого-
ємності, вологість розриву капілярного зв’язку 
максимально наближена до вологості стійкого 
в’янення, яка слугує граничним показником до-
ступності вологи для рослин. 
Так, за 46-річний період найбільш інтенсивного 

використання ґрунту ГПВ 0–50 см шару знижу-
валась, у порівнянні із монокультурою багаторіч-
них трав на 7,9 %; ВРК, ВСВ та МГВ – відповідно 
на 2,4, 4,0 і 1,1 % (табл. 1). 
Як бачимо з наведених даних, найбільш опти-

мальні значення ГПВ та ВРК створювались під 
монокультурою багаторічних трав та в сівозмі-
нах, питома вага трав у яких становить 56 % і 
більше. Решта площі в таких сівозмінах відво-
диться під зернові культури, одне поле – під 
просапні. 
Зменшення питомої ваги в сівозміні під бага-

торічними травами, а особливо їх повна заміна 
зерновими та просапними культурами, призво-
дило до зниження параметрів водно-фізичних 
констант як в орному, так і в підорному горизон-
тах. Найбільш помітні еволюційні процеси в 
цьому напрямі мали місце в разі використання 
торфового ґрунту виключно під просапні куль-
тури.  
Тривалий період інтенсивного використання 

торфового ґрунту призводить до зниження його 
водоакумулюючої здатності, що пов’язано з іс-
тотними змінами в будові ґрунту. 
Аналізуючи результати проведених досліджень, 

слід відзначити, що зі збільшенням в сівозмінах 
питомої ваги багаторічних трав зростають всі 
водно-фізичні константи (в % на сухий ґрунт) як 
в орних, так і в підорних шарах. Найнижчий по-
казник потенційної водомісткості (376 мм) 0–50 см 
шару мав місце під час впровадження просапної 
сівозміни (табл. 2). 
Введення у структуру посівів зернових куль-

тур (до 44 %) та багаторічних трав (більше 
56 %), за рахунок зменшення площ під просап-
ними, забезпечувало не тільки підвищення водо-
акумулюючої здатності ґрунту (до 433 мм за 100 % 
багаторічних трав), а й найбільш високий вміст у 
ньому доступної, зокрема і легкодоступної, оп-
тимальної для засвоєння рослинами вологи (від-
повідно до 407 і 182 мм).  
Водночас важливо зазначити, що на вказаних 

варіантах вміст оптимальної для рослин вологи у 
% від доступної був також найвищим і становив 
від 34,9 до 35,1 %, що має виняткове значення у 
вологозабезпеченні культур.  
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1. Параметри водно-фізичних констант торфового ґрунту  
після 46-річного періоду використання, % від ПВ 

Структура посіву в сівозмінах, % 
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0–30 72,2 73,1 76,6 78,6 77,9 79,1 ГПВ 0–50 72,9 73,6 77,4 79,7 79,2 80,8 
0–30 42,7 43,0 43,5 44,7 43,6 45,2 ВРК 0–50 43,2 43,4 43,9 44,9 44,0 45,6 
0–30 25,2 25,8 27,5 29,0 28,4 29,6 ВСВ 0–50 26,0 26,4 27,8 29,4 28,9 30,0 
0–30 6,0 6,2 6,6 6,9 7,2 7,1 МГВ 0–50 6,1 6,3 6,7 7,1 7,3 7,2 

2. Вологозапаси торфового ґрунту за відповідних водно-фізичних константах  
залежно від характеру довготривалого періоду використання, мм 

Структура посіву в сівозмінах, % Шар ґрунту, 
см ПВ ГПВ ВРК ВСВ МГВ 

0–30 230 166 98 58 14 
Просапні – 100 

0–50 376 273 162 98 23 
0–30 240 176 103 62 15 Просапні – 56 

Зернові – 44 0–50 392 288 170 103 24 
0–30 242 186 105 67 16 Просапні – 12 

Зернові – 44 
Багаторічні трави – 44 0–50 413 319 180 115 28 

0–30 240 189 107 70 17 Зернові – 44 
Багаторічні трави – 56 0–50 407 324 182 120 29 

0–30 244 190 106 69 16 Просапні – 11 
Зернові – 11 

Багаторічні трави – 78 0–50 407 321 178 117 28 

0–30 256 202 115 75 18 Багаторічні трави – 100 0–50 433 348 196 128 31 
 

Висновок. Визначальним фактором у зміні 
водно-фізичних властивостей осушуваних тор-
фових ґрунтів виступає характер їхнього сіль-
ськогосподарського використання. Регулювання 
співвідношення біологічних груп культур у сіво-
зміні дає змогу спрямовувати еволюційний про-
цес в оптимальних для сільськогосподарських 
культур режимах. Зменшення площ посіву під 
багаторічними травами, а також їхня повна заміна 
просапними культурами, призводить до істотно-
го погіршення показників будови ґрунту, зни-
ження його вологоємності та вмісту в ньому лег-

кодоступної, оптимальної для засвоєння росли-
нами вологи, що є негативним процесом з точки 
зору екології. 
Найбільш оптимальні параметри будови тор-

фового ґрунту та водно-фізичні властивості фор-
муються в разі впровадження монокультури ба-
гаторічних трав, трав’яно-просапних та зерно-
трав’яно-просапних сівозмін. Площа посіву трав 
у таких сівозмінах повинна становити не менше 
56 % від сівозмінної площі, просапних культур – 
не більше 11 %. 
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