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The paper analyzes the peculiarities of applying the chamber static method of measuring the intensity of 
hotbed gases emission from the soil (on the pattern of CO2). Consideration is given to the most well – 
known modifications of the above method. The algorithm of taking measurements is improved, the 
technique of calculating the intensity of gas emission from the soil and the values of the most essential 
errors depending on the origin sources are developed. With determining the concentration of CO2 in the 
isolation chamber the author substantiates scientifically the expediency of using temperature and the 
atmospheric pressure and the aerial mixture pressure as additional specifying indices. The substantiation 
of the algorithm of calculating the values of ECO2 and ISR makes it possible to prove that the size of the 
area of the soil surface within the chamber boundaries does not affect the results of measurements. The 
height of the chamber and the depth of its location in the soil are the most significant.  
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ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОДУКТИВНИХ 
ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ 
 
І.В. Пліско 
 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 
(irinachujan@gmail.com) 
 
Наведено результати розрахунку вартості біологічного потенціалу продуктивних земель у межах 
ґрунтових полігонів на карті ґрунтів України масштабу 1:1500000. Розрахунки виконано за 
методикою І.І. Карманова та ін., модифікованою на основі методичного підходу, запропонованого в 
ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського. Для визначення вартості біологічного потенціалу продуктивних 
земель враховують кількість вологи, використаної  рослинами на формування маси надземної та 
підземної частин. Для розрахунків з бази даних лабораторії геоекофізики ґрунтів «Властивості 
ґрунтів України» залучено параметри щільності будови ґрунтів, а з агрокліматичних довідників взято 
параметри запасів вологи у критичні періоди розвитку рослин та суми опадів протягом вегетації. 
Побудовано картосхему вартості біологічного потенціалу основних орних грунтів країни.  
 
Ключові слова: біологічний потенціал; продуктивні землі; ґрунти; вартість. 

 
Вступ. Згідно з офіційним визначенням Міжнародного координаційного 

комітету з термінології та понять в галузі продукційних досліджень, біопродуктивність 
– це сукупність процесів творення, трансформації, поглинання і проходження енергії 
через еколого-біологічні системи різних рівнів – від окремих організмів до 



ГРУНТОЗНАВСТВО 

 
біогеоценозу (екосистеми). Мірою біологічної продуктивності є величина продукції 
(біомаси), створюваної за одиницю часу на одиниці простору. Дослідження біологічної 
продуктивності природних систем – необхідна основа раціонального використання, 
охорони і забезпечення відтворення біологічних ресурсів Землі [1, 2]. Поняття 
«біологічна продуктивність», стосовно ґрунтів та земель, у багатьох випадках є 
аналогічним поняттю «родючість», але за змістом є більш широким, оскільки може 
стосуватися не лише ґрунту, але й біогеоценозу чи екосистеми в цілому.  

За довідником О.І. Фурдичко [3], природний потенціал – це здатність 
природних систем створювати будь-яку продукцію, що використовується у 
господарській діяльності людини і виражається групою еколого-економічних 
показників. Природний біологічний потенціал ґрунту – здатність ґрунту 
виконувати свої функції, зберігаючи при цьому свою структуру та природні 
(генетичні) особливості. 

Землі, які здатні виробляти біологічну масу, мають бути віднесені до 
продуктивних. Рівень потенційної продуктивності земель вимірюється об’ємом та 
якістю виробленої біомаси. Факторами, що визначають цінність орних земель та 
найменше змінюються, є кліматичні умови. Частково їх можна змінити шляхом 
осушення або зрошення земель та здійснення заходів, спрямованих на накопичення 
вологи та підвищення температури ґрунту. Кліматичні та погодні умови суттєво 
впливають на сільськогосподарське виробництво та значною мірою визначають 
урожаї вирощуваних культур, якість сільськогосподарської продукції, витрати на її 
виробництво, особливості агротехнічних та технологічних заходів, територіальну 
спеціалізацію. До основних кліматичних факторів, які визначають  продуктивність, 
належать термічні і, частково, світлові  індикатори, вологозабезпеченість, умови 
зимування рослин, несприятливі метеорологічні явища. 

Вплив вологозабезпеченості території на продуктивність рослин пов’язаний, в 
основному, з кількістю доступної рослинам ґрунтової вологи та поживних речовин. 
Найбільш інтенсивне накопичення біомаси відбувається у місцях з достатнім 
зволоженням, де річні суми опадів та випаровуваність є збалансованими. При цьому 
запаси ґрунтової вологи протягом вегетаційного періоду є вищими за нижню межу 
оптимального зволоження, тобто, знаходяться на близькому до найменшої (польової) 
вологоємності рівні. Оптимум вологозабезпеченості відповідає приблизно вологості 
на рівні 60 % від польової вологоємності. 

Для оцінки вологозабезпеченості території найчастіше використовують 
коефіцієнт зволоження за Івановим, який розраховують як співвідношення кількості 
опадів до їх випаровуваності (визначають за випаровуваністю з поверхні водоймищ) 
за рік.    

В Росії оцінку природного біологічного потенціалу продуктивних земель 
виконують за методом І.І. Карманова і ін. [4], згідно з яким, біопотенціал земель 
залежить від ґрунтів і клімату, а також, значною мірою, – від умов рельєфу. В окремих 
випадках на біопотенціал можуть впливати і деякі інші екологічні фактори. 

У роботах І.І. Карманова [5,6], Л.А. Карманової [7] та Д.І. Шашко [8] показано 
тісний зв'язок між сумами температур вище 10°С і накопиченням рослинної маси. 
Встановлено, що накопичення рослинної маси (урожайність, продуктивність земель) є 
пропорційним сумам цих температур, хоча залежність не є чітко лінійною. У цих же 
роботах показано зв'язок між накопиченням рослинної маси і коефіцієнтами 
зволоження (відношенням кількості опадів до потенційної випаровуваності). 
Встановлено, що продуктивність земель є пропорційною коефіцієнту зволоження, де, 
знову ж таки, зв’язок не є лінійним. Дослідженнями І.І. Карманова доведено існування 
нелінійної залежності біологічного потенціалу продуктивних земель від ступеня 
континентальності клімату [6].  
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Зв'язок між біологічним потенціалом продуктивних земель і умовами рельєфу 

проаналізовано у працях І.І. Карманова [5,6], А.А. Жученко [9] та О.Н. Романової зі 
співавт. [10]. Вплив рельєфу проявляється  через якість ґрунтів, яка змінюється, 
залежно від крутості та експозиції схилів, від чого також залежать умови  волого- і 
теплозабезпеченості, порівняно з плакорними умовами. Формули зв'язків між 
кліматичними показниками та умовами рельєфу наведено в роботі І.І. Карманова і 
Д.С. Булгакова [11]. На підставі аналізу зв'язків між біологічним потенціалом 
продуктивних земель, з одного боку, і ґрунтово-екологічними умовами, з іншого, 
автори пропонують такі формули для розрахунку природної продуктивності земель: 

– для не заплавних умов: 

 (1) 

– для заплавних умов: 

 (2) 

де  – природна продуктивність земель (центнерів кормових одиниць на 
гектар);  – усереднена щільність метрового шару ґрунту [6];  – коефіцієнти на 
додатково враховані властивості ґрунту [6];  > 10 °С – сума температур понад 
10 °С;  – коефіцієнт зволоженості (величини  більше 1,2 беруть рівними 1,2);  
– коефіцієнт континентальності клімату (величини КК понад 200 беруть рівними 200). 

Природна продуктивність земель – це продуктивність природних кормових 
угідь, не погіршених випасом худоби, процесами деградації тощо. Продуктивність 
прирівнюється до рослинної маси кормових угідь, визначеної під час сінокосіння. 

У нормативному документі Російської Федерації [12] наведено кадастрові ціни 
на сільськогосподарську продукцію. Згідно з цими цінами середня вартість однієї 
кормової одиниці сіна всіх видів і зеленої маси пасовищної рослинності становить 
68,4 % від середньої вартості зерна. Оскільки вартість 1 т зерна (за 
середньосвітовими цінами) у 2003 році становила 120 доларів [6], то 1 т кормових 
одиниць природної рослинності у цьому разі коштувала 82 долари (або 1 центнер 
кормових одиниць – 8,2 долара).  

У природних умовах ґрунт може виробляти рослинну масу досить довгий час. 
У разі збирання надземної частини цієї маси властивості ґрунтів не погіршуються, 
адже підземна частина рослинної маси значно перевищує надземну. У зв’язку з цим 
для об’єктивної оцінки землі потрібно обрати часовий термін, протягом якого 
необхідно визначити вартість рослинної маси, яку вирощено природним шляхом (без 
грошових витрат). 

Згідно з державною кадастровою оцінкою сільськогосподарських угідь 
Російської Федерації [12], строк капіталізації земельної ренти становить 33 роки. 
Спираючись на цей документ для оцінки вартості природної продуктивності земель, 
як складової оцінки вартості землі, прийнято вартість рослинної маси, яку вирощено 
за 33 роки. 

Згідно з запропонованою І.І. Кармановим та ін. [4] методикою, оцінку природної 
продуктивності земель (розрахунок вартості продукції) проводять за формулою 3: 

    (3) 

де  – вартість рослинної маси (як складової загальної оцінки вартості землі) 
в індексах цінності на га; 8,2 – ціна 1 ц кормових одиниць; 33 – строк капіталізації (Ск), 
роки. 

Мета досліджень – оцінити природний біологічний потенціал продуктивних 
(орних) земель України та визначити його вартість. 
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Об’єкти та методи досліджень. Для розрахунків природного біологічного 

потенціалу продуктивних земель України за методичним підходом В.В. Медведєва та 
ін. [13] було залучено матеріали з бази даних «Властивості ґрунтів України» [14] щодо 
параметрів щільності будови основних орних ґрунтів у шарі 0-100 см за генетичними 
горизонтами. Розрахунки середньої щільності проведено для 40 основних груп ґрунтів 
згідно з легендою до карти ґрунтів України масштабу 1:1 500 000 [15]. Для проведення 
розрахунків використано також кліматичні дані, а саме, запаси вологи у критичні 
періоди розвитку рослин та суму опадів протягом вегетації, взяті з агрокліматичних 
довідників по адміністративних областях. 

Згідно з запропонованим в ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» методичним 
підходом [13], для визначення вартості біологічного потенціалу ґрунтів враховують 
кількість ґрунтової вологи, яка використовується надземною та підземною частинами 
рослин на формування своєї маси (на створення продукції). Для цього визначають 
запаси ґрунтової вологи у шарі 0-100 см ґрунту на початок вегетації (у нашому 
прикладі стосовно ячменю), суму атмосферних опадів впродовж вегетації та запаси 
вологи, які залишаються у ґрунті на період збирання врожаю культури, тобто, тієї 
вологи, яку не було використано культурою.  Склавши перші дві цифри й віднявши 
третю, розраховують кількість вологи (W, мм), яку було витрачено на формування 
урожаю ячменю. Оскільки частина цієї вологи  не була використана, а просто 
випарилася, вводять коефіцієнт ефективного використання вологи (Kевв). За думкою 
Н.І. Синіциної та ін. [16] значення цього коефіцієнта змінюється залежно від 
природно-кліматичної зони розташування та типу культури. Стосовно ячменю 
значення Кевв становить: у зоні Полісся – 0,60; у зоні Лісостепу – 0,80; у зоні Степу – 
0,60. Саме ці значення використовували у розрахунку вартості біологічного 
потенціалу продуктивних земель без урахування гранулометричного складу грунту.  

Таким чином, для кожного ґрунтового полігону (яких нараховується понад 1800 
на ґрунтовій карті України масштабом 1:1500000) розраховували баланс вологи за 
вегетаційний період за середньобагаторічними даними. Джерело кліматичних даних – 
агрокліматичні довідники за адміністративними областями України. Дані щільності 
будови ґрунтів для розрахунку запасів вологи взято з бази даних лабораторії 
геоекофізики ґрунтів та електронного атласу карт [17].  

Далі, за рахунок вологи був сформований не тільки врожай зерна й надземної 
маси, але й коріння, що потрібно врахувати також: це виконують за допомогою 
коефіцієнту, який встановлює співвідношення між основною (зерновою) продукцією, 
надземною масою та масою коренів (К). Значення цього коефіцієнту дорівнює 2. 

Крім того, у розрахунках враховано значення транспіраційного коефіцієнту 
(Тк). Для ячменю його величина дорівнює 534 [18].  

У розрахунках враховують середньорічну вартість продукції (В). За даними 
Держкомстату України за цінами 2012 року ціна 1 т продукції дорівнювала 250 
доларів. Враховують також середньобагаторічну урожайність культури (У) у різних 
природно-кліматичних зонах країни: для Полісся ця величина (на прикладі ячменю) 
становить 0,2 т/га [19], для Лісостепу – 0,4 т/га [20], для Степу – 0,3 т/га [21] та строк 
капіталізації (Ск), який дорівнює 33 роки.    

Таким чином, вартість біологічного потенціалу продуктивних земель (Вбп) у 
доларах США на 1 га розраховували за формулою 4: 

Вбп = (W х Кевв х У х В х К х Ск) / Тк,     (4) 

Результати досліджень. У табл. 1 наведено дані розрахунків вартості 
біологічного потенціалу на прикладі ґрунтів, розташованих у різних природно-
кліматичних зонах України.  

Здобуті дані свідчать про те, що серед досліджених ґрунтів найвищу вартість 
біологічного потенціалу має чорнозем типовий середньосуглинковий (Черкаська 
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область), найнижчу – темно-каштановий залишково слабосолонцюватий 
важкосуглинковий ґрунт (Херсонська область), що зумовлено, перш за все, суттєво 
нижчими запасами вологи та сумою опадів за вегетаційний період у Степу, порівняно 
із зоною Лісостепу.  

1. Розрахунок вартості біологічного потенціалу продуктивних земель  

Вартість 
біопродукції 1)  

Запас вологи, мм Коефіцієнт 
ефективного 
використання 

вологи 

Транспі-
раційний 

коефіцієнт 

Вартість 
біологічного 
потенціалу, 

дол. США 

на 
початок 
вегетації 

опади 
протягом 
вегетації 

на кінець 
вегетації 

Дерново-підзолистий супіщаний ґрунт, Житомирська область, дослідна станція НААН (Полісся) 

0,2х250х2,0х33 120 120 50 0,65 534 763 

Чорнозем типовий середньосуглинковий, Черкаська область, Інститут АПВ НААН (Лісостеп) 

0,4х250х2,0х33 100 90 40 0,80 534 1483 

Темно-каштановий залишково слабосолонцюватий важкосуглинковий  
(Херсонська область, інститут «Асканія-Нова» НААН) (Степ) 

0,3х250х2,0х33 80 70 30 0,60 534 667 

1) З урахуванням середньорічної врожайності зерна ячменю (0,2 т/га), вартості 1 т зерна ячменю (250 дол. 
США), коефіцієнта переведення в надземну й підземну маси (2), строку капіталізації (33) 

На основі проведених розрахунків було побудовано картосхему вартості 
біологічного потенціалу основних ґрунтів (рис.). У табл. 2 наведено значення 
статистичних параметрів та результати оцінки вибірки для побудови картосхеми.  

 

< 1200

> 2700

нема даних,
водойми

< 1200

1200 - 1700

1700 - 2700

 

Рис. Картосхема вартості біологічного потенціалу продуктивних земель України, 
доларів США/га 
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2. Статистичні параметри та оцінки вибірки для побудови картосхеми 

біологічного потенціалу продуктивних земель України 

Статистичні параметри Статистичні оцінки 

Мінімальне значення, дол. 638 
Максимальне значення, дол. 3441 
Розмах, дол. 2803 
Середнє, дол. 1926 
Коефіцієнт варіації, % 42 
Об’єм вибірки 1277 

Аналізування картосхеми дозволяє зробити висновки про те, що найвищу 
вартість біологічного потенціалу (понад 2700 доларів) мають 9,5 % ґрунтів України, 
що становить 2,8 млн га. Найдорожчим є біологічний потенціал опідзолених ґрунтів, 
які сформувалися на лесових породах у  Лісостепу України (Черкаська, Сумська, 
частково Тернопільська область), а також чорноземи типові мало- та середньогумусні 
легкосуглинкові та середньосуглинкові. 

Згідно з проведеними розрахунками середню вартість біологічного потенціалу 
(від 1700 до 2700 доларів) мають 22,4 % ґрунтів, що становить 6,71 млн га. До таких 
ґрунтів віднесено ясно-сірі, сірі та темно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти 
(Київська, Хмельницька області), чорноземи реградовані середньосуглинкові та 
важкосуглинкові, чорноземи звичайні глинистого гранскладу  (Харківська область).  

Вартість, нижчу за середню, а саме, від 1200 до 1700 доларів, мають 23,7 % 
від загальної площі ґрунтів України, що становить понад 7,1 млн га. Це опідзолені 
ґрунти легкого гранскладу (Львівська та Рівненська області), чорноземи реградовані 
та чорноземи типові мало гумусні важкосуглинкові (Кіровоградська область), 
чорноземи звичайні важкосуглинкові та легкоглинисті (Дніпропетровська та Луганська 
області). 

В свою чергу низькою вартістю біологічного потенціалу (менше 1200 доларів) 
характеризується значна частина ґрунтів України – 28,2 % або 8,5 млн га. Це 
дерново-, слабо– та середньопідзолисті ґрунти та їх оглеєні різновиди легкого 
гранскладу (піщані, супіщані та глинисто-піщані), які розташовані в зоні Полісся, а 
саме, у Житомирській, Чернігівській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. 
Крім того, до цієї групи віднесені темно-каштанові слабосолонцюваті та чорноземи 
переважно солонцюваті на важких глинах важкого гранскладу, розташовані у Степовій 
та сухо-степовій зоні України (Одеська, Миколаївська, Херсонська область та АР 
Крим).  

Висновки. На основі проведених розрахунків побудовано картосхему вартості 
біологічного потенціалу продуктивних земель України, розраховано значення 
статистичних параметрів та оцінено вибірки для побудови картосхеми. Встановлено, 
що найвищу вартість біологічного потенціалу (понад 2700 доларів) мають 9,5 % 
ґрунтів України, що становить 2,8 млн га від загальної площі ґрунтів, середню вартість 
біологічного потенціалу (від 1700 до 2700 доларів) мають 22,4 % ґрунтів - 6,71 млн га 
та найнижчою вартістю біологічного потенціалу (менше 1200 доларів) 
характеризується значна частина ґрунтів України – 28,2 % або 8,5 млн га. Вартість 
біологічного потенціалу основної частини ґрунтів 39,9 % становить 1200-1700 доларів. 
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COST ESTIMATION OF BIOLOGICAL POTENTIAL OF PRODUCTIVE LANDS IN UKRAINE 
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The results of calculating the cost of the biological potential of productive lands within the soil polygons on 
the map of Ukraine soils with scale 1: 1500000 are presented. 
Calculations were made by the method of I.I. Karmanov, modified on the basis of methodological approach 
proposed in the National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named 
after O.N. Sokolovsky". To determine the value of the biological potential of productive lands we take into 
account the amount of moisture used by plants for the formation of mass of aboveground and underground 
parts. To calculate from the database of Soil Geoecophysics Laboratory "Soil Properties of Ukraine" there 
were attracted parameters of soil bulk density and from agro-climatic regional reference books there were 
taken parameters of moisture stock in critical periods of development of plants and the amount of rainfall 
during the growing season. Mapped schemes of cost of biological potential of basic arable soils of the 
country were created. 
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