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ВСТУП
У сучасних умовах господарювання в Ук�

раїні, зокрема в Житомирській області, визна�
чальними факторами формування сівозмін є
попит ринку на окремі види продукції з відпо�
відними якісними показниками та економічна
доцільність їх вирощування [1]. Це потребує
запровадження різноротаційних (в. т. ч. підви�
щеної динамічності) сівозмін, які дають мож�
ливість виробнику оперативно реагувати на
зміни ринкового характеру без порушення ви�
мог до плодозміни та зменшити негативний
вплив на родючість грунту. Мобільні коротко�
ротаційні сівозміни вимагають підбору найкра�
щих попередників під культури з урахуванням
їх господарського значення та біологічних
особливостей, природно�екологічних умов та
технології вирощування [2; 3].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Оптимізація структури сівозмін здійсню�

ється окремо для кожної агроекологічної гру�
пи, яка визначена на основі детального вивчен�
ня матеріалів крупномаштабного обстеження
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На основі групування орних земель за їх придатністю до вирощування тих чи інших культур
встановлено, що структура сівозмін значною мірою залежить від виду і ступеня деградованості
грунтового покриву та спеціалізації господарства.

On the basis of a grouping of arable of grounds for them suitable for cultivation of those or other cultures
is established, that the structure of crop rotations in considerably depends on a kind and degree of
degradation of a soil cover and specialization of a facilities (economy).

грунтів області в 1957—1960 рр., а також пері�
одичних обстежень орних земель за результа�
тами державного проектно�вишукувального
центру "Родючість" у 1990—2005 рр. та уточнен�
ня площ ріллі в 2007 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проекти сівозмін розробляються одночас�

но зі складанням плану внутрішньогосподарсь�
кого землевпорядкування, в якому вирішують�
ся усі питання, пов'язані з напрямом і спеціа�
лізацією господарства, структурою посівних
площ, балансом продукції тощо. Серед бага�
тьох питань проект внутрішньогосподарсько�
го землевпорядкування передбачає раціональ�
ну систему землеробства, план впровадження
сівозмін і систему заходів з вирощування сіль�
ськогосподарських культур. Роботу з проекту�
вання нових або вдосконалення існуючих
сівозмін виконують у два етапи: підготовчий і
власне проектування сівозмін, їх впроваджен�
ня і освоєння.

Під час підготовчого періоду вивчають клі�
матичні та грунтово�гідрологічні умови госпо�
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дарства. Результати аналізу цих матеріалів ви�
користовують для правильного добору і розм�
іщення сільськогосподарських культур на те�
риторії господарства, обгрунтування структу�
ри посівних площ. З кліматичних показників
беруться до уваги: середні багаторічні дані про
кількість і розподіл опадів у часі, температуру
і вологість повітря, розу вітрів, тривалість ве�
гетаційного та безморозного періодів, на�
явність, тривалість снігового покриву та його
товщина, глибина і тривалість промерзання
грунту, запаси продуктивної вологи в грунті
навесні, періодичність виникнення несприятли�
вих умов (посухи, суховії, приморозки, сильні
вітри тощо ).

Нижче приводиться порядок розробки про�

ектів землеустрою, що
забезпечують еколо�
го�економічне обгрун�
тування сівозмін та
впорядкування угідь:

— за картограмою
технологічних груп
(масштаб 1:10000) здійс�
нюється поконтурний
облік грунтового по�
криву;

— агроекологічне
групування грунтових
відмін за придатністю
для використання, яке
передбачає відповід�
ність їх властивостей
до вимог певних рос�
линних угруповань з
врахуванням здатності
останніх підвищувати
стійкість агроландшаф�
ту;

— визначення структури агроландшафту
(рілля, сіножать, пасовища, багаторічні насад�
ження, лісозахисні смуги, ділянки під залужен�
ня);

— розробка системи сівозмін у розрізі аг�
роекологічних груп, які віднесено до складу ор�
них земель;

— просторове розміщення сівозмін, яке пе�
редбачає співпадіння їх меж з межами від�
повідних агроекогруп;

— просторове розміщення кормових угідь
за способом їх використанням (пасовища, сіно�
коси) із врахуванням необхідних культур�тех�
нічних робіт;

— у межах існуючого населеного пункту
встановлюються прибережні захисні смуги від

урізу води в меженний
період залежно від
довжини річки (до 50
км — не менше 20 м, від
50 до 100 км — до 50 м,
понад 100 км — 100 м).
Вздовж водойм — не
менше 20 м від урізу
води.

Яким має бути спів�
відношення культур у
господарстві, вирішує
землекористувач або
землевласник, виходя�
чи з таких міркувань,
як пристосованість кож�
ної культури до конк�
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Таблиця 1. Нормативи оптимального співвідношення культур у
сівозмінах господарств різної спеціалізації для зони Полісся

Примітка. Особливості землевпорядкування на землях, забруднених радіонуклідами: агроеко�
логічне групування грунтових відмін проводиться за результатами накладання картосхеми заб�
руднення угідь на картосхему грунтового покриву. Структура сівозмін визначається з врахуван�
ням щільності забруднення грунтових відмін та їх природної родючості.
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Таблиця 2. Нормативи оптимального співвідношення культур у
сівозмінах господарств різної спеціалізації для зони Лісостепу
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ретних грунтово�кліматичних умов, попит рин�
ку, рентабельність вирощування тощо.

Нормативи оптимального співвідношення
культур у сівозмінах для досягнення високих і
стабільних урожаїв та запобігання виснажен�
ня грунтів внаслідок грунтовтоми, які розроб�
лено із врахуванням спеціалізації господарств
Житомирської області та алелопатичних влас�
тивостей культур, представлені в табл. 1 і 2.

Важливим чинником підвищення ефектив�
ності і забезпечення стабільності землероб�
ства в сучасних умовах залишаються науково
обгрунтовані сівозміни, які спрямовані на
відновлення й збереження родючості грунту
та сприяють створенню бездефіцитного ба�
лансу гумусу і поживних речовин. При цьому
сівозміни є важливим елементом оздоровлен�
ня фітосанітарного стану посівів, а також чин�
ником оптимізації водного та повітряного ре�
жиму грунту.

Принциповою умовою високої продуктив�
ності сівозмін і підвищення родючості грунту,
є створення в системі "грунт — рослина" без�
дефіцитного балансу основних поживних ре�
човин. Це можливо лише за дотримання нау�
ково обгрунтованих рівнів повернення в грунт
елементів живлення з добривами. Азот, крім
того, поповнюється за важливого процесу
азотфіксації бобовими культурами. Наявність
багаторічних бобових трав у сівозміні дає змо�
гу на 20—40% компенсувати витрати азоту і тим
самим істотно зменшувати рівень застосуван�
ня мінеральних азотних добрив. Конюшина
була і залишається провідною кормовою і азо�
тофіксуючою культурою на Поліссі, тоді як у
Лісостепу перевагу слід надавати вирощуван�
ню люцерни. Тому в структурі посівів ці куль�
тури повинні займати не менше 20—25 %.

Для збереження родючості грунту, особли�
во на Поліссі, велике значення надається вико�
ристанню гною. Але у зв'язку зі скороченням
поголів'я ВРХ, різко зменшились обсяги його
надходження. Перспективним же резервом
поповнення органіки може стати широке зас�
тосування в сівозмінах проміжних культур, в
тому числі на сидерат, і за можливості викори�
стання соломи на добриво.

Тривалість ротації сівозміни визначає куль�
тура з найбільшим періодом повернення на по�
переднє місце вирощування. Комфортні умови
для вирощування сільськогосподарських куль�
тур у сівозміні забезпечує розміщення їх після
кращих попередників. При складанні схем чер�
гування культур у сівозмінах доцільно врахо�
вувати їх реакцію на повторне вирощування у
сівозміні:

— дуже чутливі — цукрові буряки, люпин,
пшениця озима, горох, просо, багаторічні бо�
бові трави, які в повторних посівах або при ча�
стому поверненні на попереднє місце різко зни�
жують урожайність;

— середньочутливі — жито озиме, ярий
ячмінь, овес, гірчиця, які в повторних посівах
урожай знижують незначно;

— малочутливі — кукурудза та картопля,
здатні забезпечувати досить високу врожай�
ність протягом декількох років.

Порушення наукових основ побудови сіво�
змін призводить до накопичення в грунті інфек�
цій, зростання забур'яненості посівів, розпов�
сюдження шкідників культур, погіршення вод�
ного і поживного режимів.

Великої шкоди завдає також забур'янення
посівів культурних рослин. Конкуруючи з ними
в боротьбі за світло, вологу і поживні речови�
ни, бур'яни зумовлюють зменшення урожай�
ності сільськогосподарських культур та зни�
ження якості вирощеної продукції. Сівозміна
у комплексі заходів боротьби з бур'янами
відіграє першорядне значення. Окремі культу�
ри можуть самі добре протистояти бур'янам.
Це, насамперед, культури суцільної сівби з ін�
тенсивним ростом на початку вегетаційного
періоду, зокрема, озимі зернові, а з ярих —
овес. Введення в сівозміну післяжнивних (хре�
стоцвітних) культур на добриво знижує забу�
р'яненість, а багаторічні бур'яни гинуть по�
вністю. В боротьбі з останніми дуже ефективні
післяукісні посіви.

Неоднорідність агроекологічних умов та
строкатість грунтового покриву, що характер�
на для ландшафтів Житомирської області, ча�
сто перешкоджають організації традиційних
багатопільних статичних сівозмін. Крім того,
обставини екологічного та енергетичного ха�
рактеру в поєднанні з кон'юнктурою ринку ви�
магають підвищення динамічності сівозмін та
звуження їх спеціалізації. В повністю динамі�
чних сівозмінах чергування культур відбу�
вається тільки у часі, тоді як просторово їх
можна розміщувати у будь�якому підходящо�
му місці, керуючись господарськими потреба�
ми та відповідністю грунтових умов до вимог
рослин.

При розробці різноротаційних сівозмін для
Полісся враховуються особливості грунтових
відмін та їх механічний склад. За наявності еро�
зійно�небезпечних земель, не залежно від зони,
потрібно запроваджувати грунтозахисні тех�
нології вирощування культур.

У короткоротаційних дво� і трипільних
сівозмінах для послаблення явища грунтовто�
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ми, алелопатії та покра�
щення фітосанітарного
стану слід максимально
запроваджувати проміжні
сидеральні посіви бобових,
хрестоцвітих культур з
врахуванням терміну по�
вернення їх на попереднє
місце вирощування. Струк�
тура посівних площ та схе�
ми сівозмін, крім кон'юк�
турного,  базуються на
двох основних принципах:
за характером грунтового
покриву та наявності тва�
ринництва в господар�
ствах. У випадку відсут�
ності худоби в господар�
стві дефіцит гною спону�
кає будувати сівозміни
так, щоб забезпечити по�
зитивний баланс гумусу. А
для цього обов'язковим є
вирощування в сівозміні багаторічних бобових
трав і використання соломи та проміжних
посівів у якості добрив.

Для великих багатогалузевих агрофор�
мувань рекомендуються довгострокові —
семи�десятипільні сівозміни. Фермерські
господарства здебільшого вузькоспеціалізо�
вані, тому ефективнішими є короткоро�
таційні сівозміни. Культури, що займають
невеликі площі,  можна розм іщувати  у
збірному полі. Наприклад, в полі, де виро�
щують конюшину, розміщують горох, од�
норічні трави. У полі, де планується вирощу�
вати ячмінь ярий, можна висівати яру пше�
ницю, овес. На невеликих площах фермерсь�
ких господарств можна проводити чергуван�
ня культур у часі.

Приклади схем сівозмін для різних типів
грунтів Житомирської області за різної спеці�
алізації господарств приведені нижче.

Для освоєння сівозмін розробляють план
переходу до встановленого проектом чергу�
вання культур. План розрахований на 2—3
роки, після чого культури займають своє
місце згідно чергування і сівозміна вважаєть�
ся освоєною. Слід пам'ятати, що заміна однієї
культури іншою, що не порушила основного
принципу чергування культур, не є порушен�
ням сівозмін (рис. 1). Адже в ринкових умо�
вах останні повинні бути динамічними, де
одну культуру, яка втратила конкурентоз�
датність, слід замінити іншою, попит на яку
зростає.
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Формування сівозмін в умовах Житомирсь�

кої області повинно базуватися на основі агро�
екологічного групування земель. При розробці
різноротаційних сівозмін для Полісся врахову�
ються особливості грунтових відмін та їх меха�
нічний склад. За наявності ерозійно�небезпеч�
них земель, незалежно від зони, потрібно зап�
роваджувати грунтозахисні сівозміни.
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Рис. 1. Схеми сівозміни для господарств різного напрямку
спеціалізації
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