
У сільському господарстві земля виступає 
одночасно як предмет і засіб праці, набуваючи 
при цьому якості головного засобу виробництва. 

Звернемо увагу на дослідження таких вчених, 
як В.Г. Андрійчук, В.В. Горлачук, С.Л. Дуса-
новський, В.І. Мацибора, В.П. Мертенс, І.Н. То-
піха та інших, які у своїх працях обґрунтовували 
ці питання [2, 3, 4, 5, 6, 7] з точки зору класично-
го змісту землі як засобу виробництва і об’єкта 
на який спрямована праця. Але, існує ще і речо-
вий елемент, який визначає сільськогосподарські 
угіддя як засіб виробництва. Власне цей аспект 
недостатньо теоретично обґрунтований у сучас-
них наукових працях. Поглиблення цих теорети-
ко-методологічних положень і є метою проведе-
ного дослідження. 

Властивість землі як предмета праці полягає в 
тому, що одержання сільськогосподарської  про-
дукції є результатом праці, дії людини на землю. 
При обробітку поверхневого шару ґрунту 
(глибиною 20-30 см) оранкою, культивацією, 
боронуванням, правильним внесенням органіч-
них і мінеральних добрив, підвищується родю-
чість ґрунту, створюються необхідні умови для 
оптимального росту і розвитку сільськогосподар-
ських рослин. Ця властивість землі відзначена ще 
в працях Уїльяма Петті – відомого вченого кла-
сичної школи економічної теорії: “Праця – бать-
ко багатства, земля – його мати” [1]. 

Будь-який предмет праці частково або повніс-
тю за допомогою праці перетворюється у готову 
продукцію. Аналогічну роль відіграє ґрунт у про-
цесі створення продукції рослинництва. Для фор-
мування біомаси рослини використовують з ґрун-
ту органо-мінеральні сполучення елементів жив-
лення (азот, фосфор, калій, магній, різні мікрое-
лементи), воду, кисень та ін. Останні два можна 
не розглядати з точки зору переносу речовини 
безпосередньо з ґрунту в рослини, оскільки вода 
потрапляє до ґрунту у вигляді опадів, зрошення, 
утримується там і надходить до кореневої систе-
ми сільськогосподарських культур, а основним 
джерелом кисню є атмосфера повітря. Іншими 
словами, ґрунт є провідником і накопичувачем 
води та кисню в їх природному колообігу. Таким 
чином, з ґрунту рослини отримують органо-
мінеральні елементи живлення, які і залишають-
ся в сільськогосподарській продукції. Основним 
носієм цих елементів є гумус, який утворюється 
внаслідок розкладання органічної речовини. 

У процесі сільськогосподарського виробницт-
ва земля одночасно виступає і як засіб праці. 
Враховуючи цю властивість землі, людина з ме-
тою одержання врожаю впливає на механічні, 
фізичні, хімічні та біологічні властивості ґрунту, 
які визначають його родючість, тобто здатність 
ґрунту нагромаджувати й утримувати вологу для 
забезпечення нею рослини, нагромаджувати і 
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трансформувати поживні речовини в доступній 
для рослин формі, забезпечувати доступ кисню в 
зону кореневої системи рослин. 

Родючість є результатом складної взаємодії та 
взаємовпливу властивостей і режимів ґрунту: 
фізичних (механічний склад; щільність; порис-
тість; теплові, водні, повітряні режими та ін.), 
хімічних (гумусний стан; валовий хімічний 
склад; макро- і мікроелементи та ін.), фізико-
хімічні (окислювально-відновлювальні процеси; 
ємність поглинання; ступінь насиченості основа-
ми та ін.), біологічні (кількість мікроорганізмів, 
нітріфікаційна і азотофіксуюча здібність, фермен-
таційна активність та ін.). Крім того родючість 
ґрунту є результатом складного перетворення 
мінеральних сполук, процесів мінералізації та 
гуміфікації органічної речовини, активності різ-
них груп мікроорганізмів у ґрунтовій фауні, 
впливу лужно-кислотних умов ґрунтового сере-
довища, динаміки окислювально-відновлю-
вальних процесів, водно-повітряного, температур-
ного режимів та ін. 

У свою чергу, окислювально-відновлювальний 
режим залежить від вмісту і форм органічної речо-
вини, фізичних властивостей ґрунту, які визнача-
ють умови аерації, гідротермічних параметрів роз-
витку мікробіологічних процесів тощо.  

Структура ґрунту, з якою пов’язані водно-
повітряний, окислювально-відновлювальний ре-
жими, агрофізичні показники ґрунту, у свою чер-
гу, залежить від вмісту гумусу, його кількісного 
складу, фізико-хімічних властивостей, розвитку 
окислювально-відновлювальних процесів тощо. 

Таким чином, гумус є невід’ємною складовою 
формування режимів і властивостей ґрунту. Тому 
очевидним є те, що ігнорування цього важливого 
елемента ґрунту призведе до порушення всього 
механізму, який формує його родючість. 

Не випадково спостерігається пряма кореля-
ція між урожаєм сільськогосподарських культур і 
потужністю гумусового шару та запасами гумусу 
в ньому. 

Тому продуктивність земель сільськогоспо-
дарського призначення, як засобу праці, напряму 
залежить від вмісту гумусу в ґрунті. 

Постійне вилучення органічної речовини в 
процесі аграрного виробництва призводить до 
зменшення кількості гумусу в ґрунті. Так, за да-
ними А.М. Гринченко, Г.Я. Чесняк, О.Я. Чесняк 
[8] вміст гумусу в типовому чорноземі в горизон-
ті А при розміщенні зернопросапної сівозміни 
зменшується з 9,4 % – на цілині до 7,8 % у сіво-
зміні – через 12 років; до 7,3 % – через 37 років; 
до 5,9 % – через 52 роки; до 5,5 % – через 10-
0 років. 

Аналогічні процеси мають місце і в Миколаїв-
ській області.  

За дослідженнями В.В. Докучаєва, на підставі 
яких розрахована гумусність ґрунтів на території, 
де зараз розташована Миколаївська область, у 
кінці XIX сторіччя вона складала 4,5 % [9]. У 
1961 році за даними ґрунтових обстежень Мико-
лаївського філіалу інституту Укрземпроект цей 
показник зменшився до 4,1 % [9]. З 1965 року 
обласною агрохімлабораторією, а потім проектно
-технологічним центром (ПТЦ) “Облдерж-
родючість” було проведено вісім турів агрохіміч-
ного обстеження ґрунтів Миколаївської області 
(вміст гумусу фіксувався з третього туру), дані 
яких представлені у таблиці. Станом на 2003 рік 
гумусність орного шару ґрунту в області стано-
вила 3,27 %. Аналіз балансу гумусу ґрунтів Ми-
колаївської області за 1985-2002 рр. показав що-
річне зменшення гумусу (– 0,2)-(– 0,44) т/га [10]. 

За період між п’ятим і восьмим турами обсте-
жень площа високогумусних (більше 4,1 %) ґрун-
тів на території області скоротилася в 2,8 раза. На 
півдні Березанського і Очаківського районів об-
ласті вміст гумусу знизився до 1,4-2,0 %, у той 
час, як оцінками спеціалістів і вчених агропромис-
лового комплексу, критичним є рівень 2 %. 

На підставі цих даних (представлені в табли-
ці) показано прогноз динаміки вмісту гумусу 
(див. рис. 1). 

Таблиця 
Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах Миколаївської області 

Рік Джерело Середньозважений 
вміст гумусу, % 

1882 В.В. Докучаєв 4,5 
1961 Миколаївський філіал інституту Укрземпроект 4,1 
1976-1981 (3 тур) ПТЦ “Облдержродючість” 3,9 
1981-1986 (4 тур) ПТЦ “Облдержродючість” 3,8 
1986-1990 (5 тур) ПТЦ “Облдержродючість” 3,7 
1990-1993 (6 тур) ПТЦ “Облдержродючість” 3,46 
1994-1999 (7 тур) ПТЦ “Облдержродючість” 3,28 
1999-2003 (8 тур) ПТЦ “Облдержродючість” 3,27 
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Екологія: Сучасний стан родючості ґрунтів та шляхи її збереження 

Рис. 1 свідчить, що критичного значення –        
2 % вміст гумусу в ґрунті досягне в 2025 році. 
Треба відзначити, що якщо за період 1880-
1980 рр. середньорічне зменшення вмісту гумусу 
складало 0,0063 % на рік, то пізніше (1980-
2000 рр.) воно збільшилось у 4,3 рази і досягло 
0,027 % за рік.  

Значні втрати гумусу ґрунту обумовлюються 
водною і вітровою ерозією, яка посилюється 
сільськогосподарською діяльністю. У Миколаїв-
ській області в середньому кожний гектар сільсь-
когосподарських угідь втрачає 0,26 т гумусу 
на рік. 

Таким чином, загальна втрата гумусу внаслі-
док виробництва продукції і ерозії досягає             
0,7 т/га гумусу. Щоб відновити цю втрату, необ-
хідно вносити 15-20 т органічних добрив на гек-
тар, замість 0,2-0,5 т, які вносяться нині. 

Якщо негативні тенденції зменшення концент-
рації гумусу в ґрунтах України збережуться і у 
подальшому, то земля втратить свої властивості 
головного засобу виробництва. Ґрунт з меншим 
за критичний рівнем гумусу не забезпечить сіль-
ськогосподарські культури органічною речови-
ною, яка є частиною продукції, і ці речовини не-
обхідно буде вносити штучним шляхом. Тобто 
втратиться ознака предмету праці. Мінералізація 
гумусу українських чорноземів призведе до сут-
тєвого зменшення або повної втрати природної 
родючості і зникне ознака засобу праці. Земля 
перетвориться на провідну систему передачі рос-
линам повітря, води, штучних поживних речовин 
і стане лише просторово-операційним базисом.  

По-перше, без бази природної родючості 
практично неможливо забезпечити високу проду-
ктивність земель штучним шляхом. По-друге, 
сільськогосподарська продукція на штучному 
вирощуванні втрачає корисні для людини мікрое-
лементи, насичується нітратами та іншими речо-
винами, які негативно впливають на здоров’я. 

Тому зараз вкрай необхідно зосередити зусил-
ля всіх державних установ, аграрних підприємств 
та фермерів на призупинення негативної тенден-
ції зменшення концентрації гумусу, створення 
бездефіцитного його балансу на першому етапі, а 
потім поступове його відтворення в орному шарі. 

Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу, 
а тим більше підвищення його концентрації тіль-
ки за рахунок внесення органічних добрив, немож-
ливе на обмеженій території хоча б з простого 
закону збереження речовини (органічна речовина 
ґрунту засвоюється рослинами, за рахунок спо-
живання рослин тваринами переходить до них, 
при чому частина органічних елементів іде на 
побудову речовини рослин і тварин та на енергію 
руху, а решта стає органічними добривами). 

Світова практика не знає прикладу, коли б 
вдалося створити гумус там, де його ніколи не 
було (незважаючи на будь-які дози органічних 
добрив), де природа не створила його за мільйон 
років. Тому збереження гумусу, а також його 
підвищення можливо тільки шляхом повернення 
до природних колообігів речовини. 

Так, за методикою В.В. Горлачука [11] пози-
тивний баланс гумусу забезпечує вирощування 
кормових багаторічних і однорічних трав. 
В.Ф. Сайко стверджує, що “однорічні бобові тра-
ви утворюють 500-700 кг/га гумусу, що еквівалент-
тно 20-30 т/га гною. Приорана солома і стебло 
кукурудзи в 2-3 рази ефективніше внесення 
гною. Наприклад, 3-4 тони соломи рівнозначні 
9 тонам гною на гектар” [12]. З іншого боку, роз-
ширення кормової бази призведе до розвитку 
тваринництва, а тим самим і до збільшення вихо-
ду органічних добрив. Перспективним напрямом 
є розвиток органічного землеробства, викорис-
тання технологій ефективних мікроорганізмів 
(ЕМ-технологій). 

Таким чином, для відновлення ґрунту як пре-
дмета і засобу праці для компенсації мінераліза-

Рис. 1. Тренд зміни вмісту гумусу в ґрунтах Миколаївської області 
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ції гумусу необхідно вносити гною в межах     15-
20 т/га; для підвищення концентрації гумусу пе-
ревести кожен третій гектар ріллі у кормові угід-
дя. 

Висновки 
1. Гумус є визначальним елементом ґрунту як 

предмета праці, як органічної речовини, яка 
виноситься урожаєм сільськогосподарських 
культур. Він також є визначальним елементом 
ґрунту як засобу праці, як один з головних 
елементів складних взаємопов’язаних власти-
востей і режимів ґрунту, які зумовлюють        
родючість. 

2. З втратою гумусу нижче критичного рівня 
ґрунт втрачає ознаки основного засобу вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, зали-
шивши за собою ознаки лише просторово-
операційного базису. Наприклад, за прогноз-
ними оцінками критичного рівня гумусності 
2 % ґрунти Миколаївської області досягнуть у 
2025 році.  

3. Відтворення гумусу забезпечується внесенням 
органічних добрив нормою 15-20 т/га, розши-
ренням посівів багаторічних та однорічних трав 
у структурі посівних площ, впровадженням ор-
ганічного землеробства, ЕМ-технологій.  
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