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ВЕРИФІКАЦІЯ СПОСОБУ ВСТАНОВЛЕННЯ
ПРИДАТНОСТІ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
РОСЛИННИЦТВА СТАНДАРТИЗОВАНОЇ ЯКОСТІ
У статті наведено результати верифікації способу встановлення придатності ґрунтово-кліматичних умов для виробництва
органічної продукції рослинництва стандартизованої якості на прикладі пшениці озимої.
Дослідження проведено в умовах Черкаської області, де визначено райони з повною відповідністю вимогам культури
температурного режиму, райони з недостатнім рівнем родючості та райони з можливими негативним впливом кількості
опадів. Верифікацію способу здійснено на базі ФГ АФ «Базис», який знаходиться в Уманському районі Черкаської області.
Теоретичними розрахунками показано, що згідно результатів еколого-агрохімічної паспортизації та багаторічних
кліматичних даних, в умовах Уманського району можливо отримати зерно пшениці озимої 1 класу якості. Проте, більш
детальне вивчення ґрунтово-кліматичних умов на рівні місцевого облаштування території (ФГ АФ «Базис») засвідчило
про відхилення від оптимальних значень окремих параметрів ґрунту (вмісту азоту) і кліматичних характеристик (кількості
опадів) для формування рослинами пшениці озимої високоякісного зерна. Визначення у зерні пшениці озимої вмісту
масової частки білку і сирої клейковини підтвердило це припущення - рослини сформували зерно лише 3 класу якості.
Результати дослідження свідчать, що для отримання органічної продукції рослинництва стандартизованої якості,
виробники (оператори) органічного виробництва мають обов’язково враховувати вимоги культури до ґрунтовокліматичних умов, що у свою чергу вимагає від операторів органічного виробництва врахування ґрунтово-кліматичних
умов як на регіональному, так і на локальному рівнях облаштування території.
Ключові слова: органічне виробництво, ґрунтово-кліматичні умови, стандартизована якість продукції, пшениця озима.
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VERIFICATION OF THE METHOD OF DETERMINING THE SUITABILITY OF SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS FOR THE
PRODUCTION OF ORGANIC CROP PRODUCTS OF STANDARDIZED QUALITY
The article presents the results of verification of the method of determining the suitability of soil and climatic conditions for the production
of organic crop products of standardized quality on the example of winter wheat.
The study was conducted in the Cherkasy region, which identified areas with full compliance with the requirements of the culture of
temperature, areas with insufficient fertility and areas with possible negative impact of rainfall. Verification of the method was carried out
on the basis of FG AF "Basis", which is located in the Uman district of Cherkasy region.
Theoretical calculations show that according to the results of ecological and agrochemical certification and long-term climatic data, in the
conditions of Uman district it is possible to get grain of winter wheat of 1 class of quality. However, a more detailed study of soil and climatic
conditions at the level of local development (FG AF "Basis") showed deviations from the optimal values of individual soil parameters
(nitrogen content) and climatic characteristics (precipitation) for the formation of winter wheat plants of high quality grain. Determination
of the content of mass fraction of protein and crude gluten in winter wheat grain confirmed this assumption - plants formed grain of only
3 quality classes.
The results of the study show that in order to obtain organic crop products of standardized quality, producers (operators) of organic
production must take into account the requirements of culture to soil and climatic conditions, which in turn requires organic production
operators to take into account soil and climatic conditions and at the local level of landscaping.
Key words: organic production, soil and climatic conditions, standardized product quality, winter wheat.
Постановка проблеми. Україну віднесено до
числа держав, які в майбутньому можуть стати світовими
донорами продовольства, в тому числі і органічних
продуктів харчування. Сьогодні, в нашій державі існує
потреба не лише в декларуванні на законодавчому рівні
органічного напряму аграрної політики, а й створенні
дієвої системи державних заходів, спрямованих на

впровадження останнього в практичну площину[15].
Для України за даними останніх років показники
розвитку органічного виробництва виглядають наступним
чином:
- органічні сільськогосподарські угіддя - 270226 га;
- частка земельних угідь, відведених під органічне
виробництво – 0,5%;
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- продаж органічної продукції – 5,1 млн. євро [3].
Основною метою органічного виробництва є
отримання продукції високого рівня якості. На даний
час чинними в Україні є низка національних стандартів,
гармонізованих з міжнародними стандартами: ДСТУ ISO
22000:2007, ДСТУ–П ISO/TS 22003:2009, ДСТУ-Н ISO/
TS 22004:2005, ДСТУ ISO 22005:2009, ДСТУ ISO/IEC
17021:2008 та національний стандарт ДСТУ 4161-2003.
Проблема
вирощування
органічної
продукції
рослинництва стандартизованої якості є надзвичайно
гострою для України, через значне низку проблем, серед
яких можна назвати збільшення площ малородючих і
деградованих ґрунтів [8].
Вітчизняні фахівці наголошують щодо необхідності
на державному, регіональному і локальному рівнях
розробити систему заходів і механізмів із сприяння
приведення використання земель у відповідність до
агроекологічних характеристик територій, вважаючи
неузгодженість територіального розміщення сільського
господарства
з
місцевими
ґрунтово-кліматичними
умовами,
їх
невідповідність
еколого-біологічним
вимогам культур однією з основних причин фактичного
низького рівня використання земельного потенціалу та
значної варіативності обсягів сільськогосподарського
виробництва [7].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженням питаннь якості органічної продукції,
безпечності харчової продукції на основі впровадження
систем управління якістю займалося багато зарубіжних
та вітчизняних вчених та науковців. Серед них можна
назвати таких вчених, як Сіренко Н.М. [16], Віллер Х.
[4], Лерноуд Дж. [4], Кисіль В.І. [9], Кобець М.І. [10],
Єрмоленко О.А. [8], Томашевська О.А. [17], Гуменюк Г.Д.
[6] та ін.
Мета статті є здійснення верифікації способу
встановлення придатності ґрунтово-кліматичних умов
для виробництва органічної продукції рослинництва
стандартизованої якості на прикладі пшениці озимої.
Методика дослідження.
Роботами Адаменко Т. І.[1], Кулик М.І.[11],
встановлено, що отримати зерно пшениці 1 класу якості
можна лише за певних ґрунтово-кліматичних умов.
Нормування екологічного стану сільськогосподарської
території
за
ґрунтово-кліматичними
показниками
здійснювали згідно наступних підходів:
не придатні:
не забезпечуються вимоги сільськогосподарської
культури щодо формування урожаю стандартизованої
якості
відхилення від оптимуму в сторону погіршення
перевищує 25%
обмежено придатні:
можуть
бути
забезпечені
вимоги
сільськогосподарської
культури
щодо
формування
урожаю стандартизованої якості з високою ймовірністю
відхилення від оптимуму в сторону погіршення
понад 10%, але не перевищує 25%
придатні:
будуть забезпечені вимоги сільськогосподарської
культури щодо формування урожаю стандартизованої

якості
відхилення від оптимуму в сторону погіршення не
перевищує 10%
Основні показники якості ґрунту для формування
пшеницею озимою зерна 1 класу якості мають бути
наступними: вміст гумусу – не менше 3,0 %, рухомих
сполук азоту – не менше 200 мг/кг, рухомих сполук
фосфору – не менше 110 мг/кг, рухомих сполук калію –
не менше 81 мг/кг, рН ґрунту – вище 4,5.
Оцінювання ґрунтових умов Черкаської області
здійснювали згідно науково-методичних рекомендацій
«Оцінка придатності ґрунтів для виробництва органічної
продукції рослинництва» [14].
Роботи [5] свідчать, що регіон вирощування
пшениці озимої для отримання зерна 1 класу якості має
відповідати наступним кліматичним умовам: кількість
опадів за найбільш активні місяці вегетації (травень,
червень, липень) – 40-60 мм, температура повітря вище
9°С у фазу кущення, температура повітря вище 15°С у
фазу виходу в трубку – колосіння, температура повітря
вище 18°С у фазу колосіння – воскової стиглості.
Найбільшого значення при вирощуванні пшениці
озимої має кількість опадів в травні місяці та температура
повітря червня, які було взято за основу для проведення
розрахунків (табл. 1).
Дослідження здійснювали в умовах ФГ АФ «Базис»,
який знаходиться в Уманському районі Черкаської
області. В господарстві найбільш поширені темно-сірі
ґрунти та ґрунти чорноземного типу.
Для дослідження якості зерна пшениці озимої
було обрано сорт Нота. Зразки ґрунту і зерна пшениці
відбирали у 6 полі 1 польової сівозміни, ґрунт – темносірий опідзолений.
У зразках ґрунту визначали вміст гумусу за методом
Тюріна; кислотність за ДСТУ ISA 10390-2001; суму
ввібраних основ за методом Каппена; азот за методом
Корнфільда; рухомий фосфор та обмінний калій методом
Мачигіна.
У зразках пшениці визначали вологість, масову
частку білку та масову частку сирої клейковини за ДСТУ
3768:2010
Дослідження здійснювали в умовах ФГ АФ «Базис»,
який знаходиться в Уманському районі Черкаської
області. В господарстві найбільш поширені темно-сірі
ґрунти та ґрунти чорноземного типу.
Для дослідження якості зерна пшениці озимої
було обрано сорт Нота. Зразки ґрунту і зерна пшениці
відбирали у 6 полі 1 польової сівозміни, ґрунт – темносірий опідзолений.
У зразках ґрунту визначали вміст гумусу за методом
Тюріна; кислотність за ДСТУ ISA 10390-2001; суму
ввібраних основ за методом Каппена; азот за методом
Корнфільда; рухомий фосфор та обмінний калій методом
Мачигіна.
У зразках пшениці визначали вологість, масову
частку білку та масову частку сирої клейковини за ДСТУ
3768:2010
Основні результати дослідження.
За попередніми результатами досліджень [12, 13]
було встановлено, що в Черкаській області придатними

Оцінка придатності кліматичних умов для отримання зерна пшениці 1 класу якості

Таблиця 1

Придатність
обмежено придатні
придатні
непридатні
(відхилення від оп(відхилення від опти(відхилення від оптимального значення
мального значення не
тимального значення
більше 10%, але менбільше 10%)
більше 25%)
ше 25%)

Показник

місяці

Температура повітря, °С

VI

16,2 – 19,8

16,3 – 13,5
19,9 - 22,5

< 13,5

Кількість опадів, мм

V

45 - 55

38 - 44
56 - 63

< 38
> 63
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ґрунтовими умовами для отримання пшениці 1 класу
якості характеризувалися райони, які згідно чинного
районування входять до складу Уманського району
(Уманський,
Монастирищанський,
Христинівський,
Жашківський),
Звенигородського
(Тальнівський,
Лисянський,
Шполянський,
Катеринопільський),
Золотоніського (Драбівський, Чорнобаївський) (рис. 1).
Більш детальне вивчення умов Уманського району на

прикладі ФГ АФ «Базис» показало, що конкретні ґрунтові
умови цього господарства відповідали оптимуму не за
всіма показниками. Агрохімічний аналіз темно-сірого
опідзоленого ґрунту (поле 6, 1 польової сівозміни), де
вирощували пшеницю озиму, показав невідповідність за
вмістом азоту та фосфору. Водночас, за рівнем кислотності
ґрунтового розчину та забезпеченістю гумусом і калієм
ґрунт відповідав оптимальним умовам (табл. 2).

Рис. 1 Придатність ґрунтів сільськогосподарських угідь Черкаської області для отримання
зерна пшениці озимої 1 класу якості.
Результати оцінювання темно-сірого опідзоленого ґрунту на придатність
для отримання зерна пшениці озимої 1 класу якості
(ФГ АФ «Базис», поле 6, польова сівозміна 1)
Шар
ґрунту,
см

Показник
рН сольове

0-20

Вміст

Таблиця 2

Фактичне
значення

Нормативне
значення

Придатність

5,97

5,6-7,0

відповідає

гумусу, %

3,29

≥3,0

відповідає

N, мг/кг ґрунту

150,0

≥200

не відповідає

P, мг/кг ґрунту

82,3

≥110

не відповідає

K, мг/кг ґрунту

116,0

≥81

відповідає

Рис. 2 Картосхема придатності сільськогосподарських угідь Черкаської області для отримання
зерна пшениці 1 класу якості за температурою повітря.
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Важливим чинником, який впливає на якість зерна
пшениці озимої є кліматичні умови. Характеристика
кліматичних умов Черкаської області для вирощування
пшениці озимої стандартизованої якості за багаторічними
даними показала, що температурний режим території не
був лімітуючим фактором (рис. 2).
Аналіз кліматичних характеристик вирощування
пшениці озимої за температурою повітря показав, що при
незначних коливаннях температури, в цілому, цей режим
залишався оптимальним (табл. 3).
Натомість, кількість опадів у різних районах

Черкаської області варіювала і не завжди відповідала
оптимуму відносно формування якості зерна пшениці
озимої. Так, на територіях, які охоплювали Канівська
та Золотоніська метеостанції цей показник відповідав
задовільному стану щодо формування якості зерна
пшениці озимої, а райони Черкаської метеостанції мали
незадовільний екологічний стан (рис. 3).
Оцінку екологічного чинника «кількість опадів»
відносно формування якості зерна пшениці озимої в
умовах Черкаської області наведено у табл. 4. Можна
було передбачити, що за таких умов зволоження рослини
Таблиця 3

Оцінка екологічного стану території Черкаської області за температурою
повітря для отримання зерна пшениці 1 класу якості (2014р.)
№

Метеостанції

t°С
червня

Бали

Екологічний стан

1

Умань

17,5

30

оптимальний

2

Звенигородка

17,9

30

оптимальний

3

Сміла

18,3

30

оптимальний

4

Жашків

17,6

30

оптимальний

5

Чигирин

19,0

30

оптимальний

6

Канів

18,3

30

оптимальний

7

Золотоноша

18,5

30

оптимальний

8

Черкаси

18,2

30

оптимальний

Рис. 3 Картосхема придатності сільськогосподарських угідь Черкаської обл. для отримання
зерна пшениці 1 класу за кількістю опадів.

Оцінка екологічного стану території Черкаської області за кількістю опадів для
отримання зерна пшениці 1 класу якості (2014р.)
Метеостанції

Кількість опадів за
травень, мм

Бали

Екологічний стан

1

Умань

125,5

7

незадовільний

2

Звенигородка

147,6

7

незадовільний

3

Сміла

133,7

7

незадовільний

4

Жашків

138,0

7

незадовільний

№

№1, 2021

Таблиця 4

5

Чигирин

112,8

7

незадовільний

6

Канів

165,5

7

незадовільний

7

Золотоноша

188,1

7

незадовільний

8

Черкаси

112,8

7

незадовільний
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Таблиця 5

Основні показники якості зерна пшениці озимої сорту Нота
(ФГ АФ «Базис», поле 6, польова сівозміна 1, 2014 р.)
Показник

Результати аналізу

Клас

Відповідність вимогам
органічного
виробництва

Вологість, %

11,0

1

відповідає

Масова частка білка, %

11,0

3

не відповідає

Масова частка сирої клейковини, %

18,0

3

не відповідає

Вміст азоту у темно-сірому опідзоленому ґрунті та зерні пшениці озимої, 2014 р.
Вміст N в ґрунті

Таблиця 6

Вміст N (клейковини) у зерні

Фактичний вміст, мг/кг

Рівень забезпечення

Фактичний вміст, масова
частка, %

Клас якості

151

середній

18

ІІІ

пшениці озимої не будуть спроможними сформувати
зерно з високим вмістом білку і протеїну.
Аналіз якості зерна пшениці озимої сорту Нота
підтвердив припущення щодо можливого негативного
впливу кількості опадів на формування його якості.
Фактичні показники були наступними: вміст білку на
рівні 11% та масова частка сирої клейковини – 18%, що
відповідає 3 класу якості (табл. 5).
Негативний ефект від надмірної кількості опадів у
період формування якості зерна підсилювався недостатнім
забезпеченням рослин азотом: його фактичний вміст
складав 151 мг/кг ґрунту, що відповідає середньому
рівню забезпечення. Відповідно вміст азоту у зерні був
на рівні 18 мг/кг, що відповідає ІІІ класу якості (табл. 6)
Таким чином, отримані в конкретних ґрунтовокліматичних умовах результати підтвердили припущення
щодо впливу екологічних чинників на формування
якості зерна пшениці озимої. Врахування багаторічних
кліматичних
умов
та
агрохімічних
показників
родючості ґрунтів дозволить виробникам органічної
продукції прогнозувати особливості формування якості
сільськогосподарських культур і розміщувати органічні
господарства у відповідних ґрунтово-кліматичних зонах.
Висновки
Показано, що досягти основної мети органічного
виробництва – гарантувати споживачеві високу якість
продуктів харчування, можна лише за умови врахування
ґрунтово-кліматичних характеристик територій, де
планується його впроваджувати.
Розроблено науково-методичний підхід для прогнозу
впливу екологічних чинників на якість продукції
рослинництва, який базується на врахуванні ґрунтових
та
кліматичних
показників.
Верифікація
способу
встановлення придатності ґрунтово-кліматичних умов
для виробництва органічної
продукції рослинництва
стандартизованої якості на прикладі пшениці озимої
показала об’єктивність підходу, що пропонується.
Показано, що застосування способу оцінювання
ґрунтово-кліматичних умов на регіональному і місцевому
рівнях облаштування території, дасть змогу виробникам
органічної продукції рослинництва прогнозувати вплив
екологічних чинників на якість продукції рослинництва
і, тим самим, обґрунтовано підходити до вибору місця
розташування
органічних
господарств
конкретної
спеціалізації сектору рослинництва.
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