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3. Відзначені ознаки реставрації підзолистого процесу грунтоутворення. У нових сприятливих 
умовах розвитку грунтотворного процесу на полях захищених полезахисними лісовими смугами 
спостерігались акумуляція гумусу, підкислення грунтового розчину, збільшення поглинаючої 
здатності грунту і суми обмінних основ.

4. Позитивні зміни морфологічних, фізичних і хімічних властивостей грунту спостерігались на 
ріллі на відстані до 15 Н (200 м) від лісосмуги.

5. Зміни властивостей грунту свідчать про те, що полезахисні лісові смуги як частина 
саморегулюючої системи перетворюють властивості грунту у відповідності до своїх екологічних 
вимог. Вони є потужним засобом зберігання і збільшення родючості грунтів, позитивно впливають на 
напрямок грунтотворного процесу.
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ В ОДНО ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДДЯХ ЛІСОСТЕПУ

ж и т о м и р с ь к о ! о  в л а с т і

У статті показана потенційна небезпека зростання прояву водної ерозії на 
сільськогосподарських угіддях Лісостепу Житомирської, області за останні ЗО років.

Лісостепова зона з її сприятливими грунтово-клімач нчініми особливостями для ведення 
сільськогосподарського виробництва характеризується високим ступенем освоєння. Тут 
розміщується 39,8% орних земель області. У структурі земель порівняно невелику площу займають 
природні кормові угіддя 23,4% і лісовкриті площі (7,3%).

Основними причинами посилення процесів водної ерозії за останнє десятиріччя та 
погіршення якісних показників земельного фонду в області є :

. надмірна розораність сільськогосподарських угідь Лісостепу (від 72,4 до 89,4%);

. освоєння в минулому схшювих і малопродуктивних земель;

. розміщення просапних культур на схилах більше 3 ;

. прямокутне розміщення границь полів, слабка захищеність полів лісонасадженнями;

. відсутність комплексності у проведенні яротиериз і: і і ш \ заходів.
Фізичні втрати від ерозії грунтів б сільськогосподарському виробництві включають:
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а) прямі втрати, які виступають у формі втрат родючості грунтів (маса втраченяого грунту і 
вміст в ній гумусу, азоту, фосфору, калію) і в формі втрат самої площі сільськогосподарських угідь 
зруйнованої ярами;

б) побічні втрати як результат сільськогосподарського використання еродованих земель, який 
проявляється у формі недобору врожаю.

Водноерозійні процеси найбільшого поширення набули в південній (лісостеповій) частині 
Житомирської області, яка займає північно-східну частину Волинсько-Подільської височини (біля 
19% її площі) і зокрема північну частину Волинського тато (2). Тип рельєфу - широкохвилястии (в 
південній частині Любарського, Бердичівського, Чуднівськаго та па території Ружинського районів 
-  вузькохвипястий), з стародавньою, добре вираженою водноерозійною мережею. Балки глибокі 
( місцеві базиси ерозії досягають 22-25 м), широкі, з великою протяжністю (до 6-7 км). Міжбалкові 
вододіли широкі і високі з  добре вираженими плато, площа якого дещо перевищує (  або 
дорівнює) площі схилів.

У районах значного розчленування території міжбалкові простори мають горбисто-увалистий 
характер з переважанням коротких схилів водозборів, а при меншому розчленуванні -  вид витягнутих 
грядоподібних підвищень з більш довгими схилами. У першому випадку спостерігається площинний 
змив грунтів і утворення коротких схилових ярів, в другому -  більш інтенсивний змив, який 
поєднується не тільки з схиловим, але й з донним розмивом (3,7 ).

У більшості випадків схили вододілів складні ( переважно випуклі), ускладнені 
лощиноподібними зниженнями, які створюють їх гофрований рельєф.

Одним з головних морфологічних чинників рельєфу, який найбільш впливає на інтенсивність 
водоерозійних процесів, є крутизна схилів, і він визначає швидкість стікання поверхневих вод, а 
разом з тим і еродуючу силу ( таблиця 1 ).

Зменшення крутизни схилу, не дивлячись на збільшення його довжини (яка збільшує масу 
води, що стікає), веде до зменшення інтенсивності змиву. Так при зменшенні крутизни схилу з 3° до 
2° змив зменшується з 16 - 19 м'! грунту на 1га до 12mj на 1га (8). При одночасній зміні крутизни і 
довжини схилу змив різко збільшується. У працях окремих авторів згадується, що процесам змиву 
підлягають навіть грунти на схилах менше 1,5°.

Найбільш інтенсивно водна ерозія проявляється в Любарсько-Ружинському 
грунтовоерозійному районі, середня інтенсивність в Чуднівсько-Попільиянському грунтово- 
ерозійному районі і слабка в Бердичівсько-Андрушівському ( таблиця 1 ).

Таблиця і
Ерозійні та морфометричні показники земель в адміністративних 

районах Лісостепової зони Житомирської області (агрофок-чорнкй пар)

Адміністративний
район

Ступінь змитості 
Грунтів

Площа 
Еродованих 
грунтів на 

ріллі,тис.га

Середня 
довжина 
схилу, м

Середня 
крутизна 

орних схилів, 
градуси

Змив
грунту, т/га 

в рік

1..... ........... 1.............- 2 3 4 5 6
Бердичівський Слабозмиті 3,1 360 2,4 30,7

Середньозмиті 1,7 200 5,8 100,9
Сипьнозмші 0,2 85 8,7 139

Любарський Слабозмиті 6,6 220-330 2,5 29,8
Середньозмиті 3 130-180 5,5 101,4
Сильнозмиті 1,9 85-100 7,5 145,1

Попільняиський Слабозмиті 6,1 265-400 2,1-2,4 30,8
Середньозмиті 2 150 4,6-5,8 85,1
Сильнозмиті 0,8 S0 7,2 114,2

Ружинський Слабозмиті 12,2 300 2,5 32,6
Середньозмиті 3,9 180 . 5,5-6,0 102,3
сильнозмиті 2 80 8,0-10,0 174,4

Чуднівський слабозмиті б 340-380 1,8-2,4 24,5
середньозмиті 2.1 130-180 5,6 88,1
сильнозмиті -0 ,9 90 ..........- L L — 131,8
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Коефіцієнт кореляції між крутизною схилів та змивом грунту дорівнює 0,985.

На сучасному етапі розвитку землеробства в господарствах Лісостепової Правобережної зони 
ерозійні процеси не припиняються, а в останні роки навіть загострились.

На основі співставленім еродоианості грунтів періоду 1957-1960 років з матеріалами їх 
коректування (1978-1990 років) визначено приріст ерудованості та визначені розрахункові 
середньорічні темпи приросту' ерсдованості орних земель на різних за розчленованістю рельєфу 
територіях ( таблиця 2 ).

Таблиця 2

Динаміка розвитку ерозійних процесів на сільськогосподарських 
вгіддях Лісостепу Житомирської області

1 Роки Всього еродованих ____ в тому числі _____ І
| обстежень (змитих грунтів Слабозмиті середньозмиті . 1СИЛЬНОЗМИТ! і
і
І
вІ

площа,
тис.га

% від 
загальної 

площі

площа,
тис.га

% від 
загальної 

площі

площа,
тис.га

% від 
загальної 

площі

площа,
тис.га

% від j 
загальної 

площі

І 1 ..] 2 з 4 5 6 7 8 9
її 960 рік
|с.-г. угіддя 27,3 1,8 9,6 0,6 ! 2,5 0,8 5,2 0,4
із НИХ рілля 25,1 1,6 9,2 0,6 і 1 + 0,7 42. . СОог

11980 рік 
Іс.-г. угіддя 49,6 3,2 27,7 1,8 16,9 1,1 5 0,3
Із них рілля 44 2,9 25,3 1,6 і 5.4 1,1 3,3 6,2 j
11990 рік 
|с.-г. угіддя 83,9 5,2 51,8 3,2 19,9 1,2 12,2 0,8
Із них рілля 66.9 4,1 43,4 2,6 _ 16.3 1 [_.JA  ... 0,5
11960 рік 
{до 1990 р. + 
ІС.-Г. угіддя .+56,6 .+3,4 +42,2 .+2,6 .'7 ,4 .+0,4 .+7,0 •+0,4
Із них рілля .+41,8 +2,5 .+34,2 .+2,0 У 4.6 +0,3 .+3,0 .+0.2 1

Як видно з наведених даних у таблиці 2 за останні Зі) років площа еродованих (змитих) 
сільськогосподарських угідь збільшилась з 27,3 тис.га до 83,9 тис.га (щорічний приріст еродованих 
с.-г. угідь становить 1,9 тис.га).

За оцінкою щорічних втрат грунту від водної ерозії ( 4,6 ) встановлено, що в Чуднівському, 
Бердичівському, Попільнянському, Ружинському районах фактичний змив перевищує допустимий 
(9). У всіх типах грунтів, що поширені в Лісостеповій зоні облає і : запаси гумусу зменшились на 0,23 
% у абсолютних величинах, або 8,0% за вмістом гумусу в ;ді ( 3,4). У районах з інтенсивним
проявом ерозійних процесів (ЛюбарськиЙ, Ружинський) зі сх.ідіь, які обробляються, за рік змивається 
в середньому 5мм грунту. У такому випадку щорічна втрата .руїну зі 100га складає 500 - 600 т. 
Приймаючи до уваги той факт, що на схилових землях середній вміст гумусу в верхньому шарі 
складає 2% при річному змиві 50т/га грунту втрачаєм 1т гумусу <8).

За останні 20 років в області проведена певна робота із захисту грунтів від ерозії і інших видів 
деградації земель. В окремих господарствах області організоьггі і освоєні грунтозахисні сівозміни, 
проводяться роботи із залуження сильноеродованих орю ; земель, частково виконуються 
протиерозійні заходи, здійснюється посадка захисних лісонасх і .- виположуються яри.

Об”єми робіт протиерозійних агротехнічних заходів к хе плюють всіх схилових земель. На 
значних площах орних земель обробіток грунтів проводиться в ,д.,вж схилу, що зовсім недопустимо 
(особливо в Попільнянському, Бердичівському, Чудшвському рабо пах).

Впровадження наукових досягнень в практичну діяльність Українського науково - дослідного 
інституту захисту грунтів від ерозії, Українського науково - л , гідного інституту грунтознавства і 
агрохімії ім.Соколовського і других вузів дозволить до мінім у.\ . іИЗИТИ темпи ерозії грунтів.
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Необхідно орієнтуватись на широке використання всього комплексу досягнень сучасної науки, 
бо така стратегія визначає основне завдання -  перетворення охорони земельних ресурсів, яка 
грунтується на зростаючих затратах непоповиюючнх ресурсів, в “індустрію життя” (5). /
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НЕОБХІДНІСТЬ І СУТТЄВЇСТЬ БАНКІВСЬКОГО 
КРЕДИТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Товарне виробництво є основною передумовою виникнення кредитних відносин, гри 
чому в економіці з такою організацією суспільного відтворення, де товар - це річ, вироблена для 
добровільного обміну, ке зв 'язаного з примушенням.

Сільськогосподарське виробництво мас низку специфічних особливостей, що 
дозволяють оцінити гостру необхідність кредитної підтримки даного направлення комерційно: 
діяльності.

У рослинництві існує часовий розрив між здійсненням первісних затрат на виробництво 
і надходженням виручки від реалізації кінцевого продукту, причому даний розрив носить суворо 
сезонний характер:

НАПРИКЛАД: — затрати восени - обробіток грушу, внесення добрив, посів озимих
культур; — затрати весною -  обробіток грушу, посів ярих культур, внесення добрив, 
проведення заходів по боротьбі з бур'янами і шкідниками; — затрати влітку -  внесення добрив, 
проведення заходів по боротьбі з бур’янами і шкідниками, збирання врожаю.

Виникнення доходу можливо тільки після реалізації вирощеної і зібраної продукції 
споживачам. Очевидно, що у сільськогосподарського виробника є постійна потреба в залученні 
додаткових джерел фінансування (банківського кредитування) на період від початкових затрат на 
обробку землі до моменту надходження коштів за проданий врожай.

У тваринництві сезонність не так різко відбивається на характер процесу виробництва, 
однак основна заготівля кормів відбувається в л ітньо-осінній період, що викликає .додаткову потребу 
в грошових коштах на ці потреби у вищезазначений час року.

Визначимо теоретичні основи функціонування кредитних відносин в народному 
господарстві і в тому числі одній з основних його галузей -  сільському господарстві.
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