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Мета. Встановити характер, темпи і направленість глибоких змін 

природного і техногенного походження в сучасних агроценозах Лісостепу 

Правобережного України, показати їх взаємозв'язок і вплив на існуючі системи 

землеробства регіону. Обґрунтувати можливості сучасних технологій в 

обмеженні негативного впливу цих змін. Методи. Спостереження, порівняння, 

аналіз та синтез, монографічний аналіз і прогноз, польовий дослід. Результати. 

Висвітлено суть та динаміку глибоких змін природного та техногенного 

походження, що відбуваються в агроценозах Лісостепу Правобережного 

України. Проаналізовано тенденції змін посівних площ та продуктивності 

основних зернових культур в залежності від факторів природного та 

антропогенного походження. Встановлено залежності посилення дефіциту 

вологозабезпечення, його вплив на розширення зони недостатнього зволоження 

на значній території регіону, зменшення вмісту гумусу в ґрунтах, яке прогресує 

особливо упродовж останніх десяти років, небезпеку загрози ерозії ґрунтів, що 

обумовлена особливостями макрорельєфу регіону та надмірною 

інтенсифікацією землеробства. Обґрунтовано причино-наслідкові зв'язки між 

цими явищами й рівнем реалізації потенціалу продуктивності основних зернових 

культур, окреслено напрями їх обмеження. Висновки. В умовах змін клімату 

агроценози Лісостепу Правобережного України зазнають глибоких змін 

природного і антропогенного походження, сукупність і взаємопідсилюючий 

вплив яких на екосистему є особливо відчутним у продовж останнього 

десятиліття. Найбільш чітко вираженими факторами впливу є: поступове 

зменшення середньорічної суми опадів та за період травень-серпень, що 

обумовило істотне розбалансування режиму вологозабезпечення у бік його 

дефіцитності на фоні падіння величини ГТК. Наростають темпи та масштаби 

деградації органічної речовини ґрунту. Особливу загрозу екосистемам регіону 

створює ерозія ґрунтів, обумовлена особливостями макрорельєфу та недостатньо 

обґрунтованою інтенсифікацією аграрного виробництва. Застосування 

нульового обробітку на сірих лісових ґрунтах сприяє збільшенню запасів 

продуктивної вологи в ґрунті, стабілізації вмісту гумусу, збільшенню маси 

рослинних решток та зменшенню прояву ерозії. 
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Вступ. Впродовж останніх десятиліть агроценози Лісостепу 

Правобережного зазнають глибоких змін природного та антропогенного 

походження. Особливістю цих змін є їх сумарний і взаємопідсилюючий вплив на 

існуючі системи землеробства регіону, формуючи потужні ризики зниження їх 

ефективності [1]. Особливо відчутним цей вплив спостерігається протягом 

останніх десяти років, набуваючи ознак стабільності та частоти прояву. Істотне 

розбалансування гідротермічного режиму на фоні тривалого інтенсивного 

техногенного навантаження на екосистему вже у сучасному вимірі реально 

загрожує глибоким порушенням в ній усталених природних взаємозв’язків [2, 3]. 

… 

Мета досліджень. … 

Матеріали і методи. … 

Результати досліджень і обговорення. … 

Водночас, на фоні відмічених тенденцій за період 2005-2018 рр. почали 

зростати посівні площі кукурудзи на зерно в розрізі областей (табл. 1).  

 

Таблиця 1. Тенденції змін посівних площ кукурудзи на зерно, тис.га [26] 

Роки Україна 

Область 

Лісостеп Правобережний Степ Північний 

Вінницька Хмельницька Черкаська Кіровоградська 

2005 1659,5 91,7 31,1 128,4 130 

2010 2647,6 189,3 111 216,1 181,7 

2015 4083,5 299,8 186,1 296,4 324,1 

2016 4279,2 303,7 152,5 329,8 364,6 

2017 4480,7 355,8 189,8 348,8 394,8 

2018 4564,2 378,9 209,1 364,1 373,3 

2018 до 

2005, % 
275 413 672 284 287 

 

Маючи високий генетичний потенціал продуктивності сучасні гібриди цієї 

культури, вирощування якої менш ризиковане у порівнянні із пшеницею 

озимою, в умовах змін клімату здатні за однакових умов формувати значно 

вищий рівень врожайності зерна, що робить загальну картину зерновиробництва 

в Україні благополучною (табл.2). 



Таблиця 2. Показники урожайності зерна кукурудзи та рівняння апроксимації, 

т/га [26] 

Регіони 
Роки  

Рівняння апроксимації 
2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Україна 4,32 4,51 5,71 6,6 5,51 7,84 
y = 0,2339x + 3,6487  

R² = 0,8804 

Лісостеп Правобережний: 

Вінницька 

область 
4,75 6,5 4,93 8,47 7,18 9,97 

y = 0,3332x + 4,001 

R² = 0,8323 

Хмельницька 

область 
4,24 5,95 6,02 7,49 7,99 10,1 

y = 0,3521x + 3,859 

R² = 0,9395 

Черкаська 

область 
5,23 5,72 7,11 7,53 5,49 9,24 

y = -0,0186x2 + 0,485x + 4,386 

R² = 0,4054 

Північний Степ: 

Кіровоградська 

область 
4,49 4,75 5,25 5,68 3,97 6,08 

y = 0,0002x6 - 0,0077x5 + 

0,1396x4 – 1,254x3 + 5,720x2 – 

11,78x + 11,87 

R² = 0,4116 

 

Аналіз тенденцій змін виробництва зерна кукурудзи показує, що у  

Вінницькій та Хмельницькій областях, де більш сприятливі гідротермічні умови, 

площі посіву та урожайність цієї культури мали стале зростання, тоді як у 

Черкаській та Кіровоградській областях даної залежності не відмічено. 

Розрахунки трендів за період 2005-2018 рр. показують виявлені тенденції змін. 

Вважаємо, що у найближчі роки кукурудза на зерно стане основною 

зерновою культурою Лісостепу Правобережного і її частка у структурі посівних 

площ буде збільшуватися при поступовому зростанні показників урожайності в 

Україні (рис. 1). 

 
Рис.1. Динаміка урожайності зерна кукурудзи в Україні за період 2005-

2025 рр.(факт та прогноз), т/га 
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Висновки. В умовах змін клімату агроценози Лісостепу Правобережного 

України зазнають глибоких змін природного і антропогенного походження, 

сукупність і взаємопідсилюючий вплив яких на екосистему є особливо 

відчутним у продовж останнього десятиліття. Аналіз виробництва зерна в 

умовах Лісостепу Правобережного показує, що спостерігаються тенденції 

поступового зростання площ посіву та врожайності, які описано відповідними 

рівняннями апроксимації за період 2005-2018 рр. Найбільш чітко вираженими 

факторами впливу є: поступове зменшення середньорічної суми опадів та за 

період травень-серпень, що обумовило істотне розбалансування режиму 

вологозабезпечення у бік його дефіцитності на фоні падіння величини ГТК. 

Ґрунтова волога стала головним лімітуючим фактором в землеробстві регіону. 

Наростають темпи та масштаби деградації органічної речовини ґрунту. За 

останні роки вміст гумусу в ґрунті зменшився із 2,77 до 2,44%. Особливу загрозу 

екосистемам регіону створює ерозія ґрунтів, обумовлена особливостями 

макрорельєфу та недостатньо обґрунтованою інтенсифікацією аграрного 

виробництва. Ці три групи ризиків тісно взаємопов’язані: кожна із них значною 

мірою є одночасно і причиною, і наслідком двох інших, що потребує наукового 

обґрунтування їх негативного впливу на екосистему. Застосування нульового 

обробітку на сірих лісових ґрунтах сприяло збільшенню запасів продуктивної 

вологи в ґрунті та чисельності дощового черв'яка і стабілізації вмісту гумусу. 

Система No-till сприяла збільшенню маси рослинних решток у верхньому шарі 

ґрунту та зменшенню прояву ерозії.  
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Цель. Установить характер, темпы и направленность глубоких изменений 

природного и техногенного происхождения в современных агроценозах 

Правобережной Лесостепи Украины, показать их взаимосвязь и влияние на 

существующие системы земледелия региона. Обосновать возможности 

современных технологий в ограничении негативного влияния этих изменений. 

Методы. Наблюдение, сравнение, анализ и синтез, монографический анализ и 

прогноз, полевой опыт. Результаты. Освещены суть и динамика глубоких 

изменений естественного и техногенного происхождения, происходящих в 

агроценозах Правобережной Лесостепи Украины. Проанализированы тенденции 

изменений посевных площадей и производительности основных зерновых 

культур в зависимости от факторов природного и антропогенного 

происхождения. Установлены зависимости усиления дефицита 

влагообеспеченности, его влияние на расширение зоны недостаточного 

увлажнения на значительной территории региона, уменьшение содержания 

гумуса в почвах, которое прогрессирует особенно в течение последних десяти 

лет, опасность угрозы эрозии почв, обусловленная особенностями макрорельефа 

региона и чрезмерной интенсификацией земледелия. Обоснованы причинно-

следственные связи между этими явлениями и уровнем реализации потенциала 

продуктивности основных зерновых культур, определены направления их 

ограничения. Выводы. В условиях изменения климата агроценозы 

Правобережной Лесостепи Украины испытывают глубокие изменения 
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природного и антропогенного происхождения, совокупность и 

взаимоусиливающие влияние которых на экосистему особенно ощутимы в 

течение последнего десятилетия. Наиболее четко выраженными факторами 

влияния являются: постепенное уменьшение среднегодовой суммы осадков за 

период май-август, что обусловило существенное разбалансирование режима 

влагообеспеченности в сторону его дефицитности на фоне падения величины 

ГТК. Нарастают темпы и масштабы деградации органического вещества почвы. 

Особую угрозу экосистемам региона создает эрозия почв, обусловленная 

особенностями макрорельефа и недостаточно обоснованной интенсификацией 

аграрного производства. Применение нулевой обработки на серых лесных 

почвах способствует увеличению запасов продуктивной влаги в почве, 

стабилизации содержания гумуса, увеличению массы растительных остатков и 

уменьшению проявления эрозии. 

Ключевые слова: агроценозы, риски, гидротермические ресурсы, водная 

эрозия, устойчивое землепользование, производительность. 
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Purpose. To establish the nature, rates and direction of profound changes of 

natural and anthropogenic origin in the modern agrocenoses of the right-bank Forest-

steppe of Ukraine, to show their interrelation and influence on the existing farming 

systems of the region. To substantiate the possibilities of modern technologies in 

limiting the negative impact of these changes. Methods. Observation, comparison, 

analysis and synthesis, monographic analysis and forecast, field experiment. Results. 

The essence and dynamics of deep changes of the natural and anthropogenic origin 

occurring in agrocenoses of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine are highlighted. 

The tendencies of changes of cropping areas and productivity of the basic grain crops 

depending on the factors of the natural and anthropogenic origin are analyzed. The 

dependence of the increase of the deficit of water supply, its influence on the expansion 

of the zone of insufficient moisture supply on the large territory of the region, decrease 

of humus content in soils, which has been progressing especially during the last ten 

years, danger of soil erosion due to the features of the macro-relief of the region and 

farming intensification are determined. The cause-effect relationships between these 



phenomena and the level of realization of the productivity potential of the main grain 

crops are substantiated, the directions of their limitation are outlined. Conclusions. In 

conditions of climate change, the agrocenoses of the right-bank Forest Steppe of 

Ukraine have undergone profound changes of the natural and anthropogenic origin, the 

totality and mutually reinforcing impact of which on the ecosystem has been especially 

noticeable over the last decade. The most pronounced factors of influence are as 

follows: gradual decrease of the average annual amount of precipitation and in the 

period of May-August, which has caused a significant imbalance of the regime of water 

supply in the direction of its deficiency against the background of the fall in the value 

of hydrothermal coefficient of moisture supply. The rate and extent of degradation of 

soil organic matter are increasing. Soil erosion is a great threat to the ecosystems of the 

region due to the peculiarities of macro-relief and insufficiently substantiated 

intensification of agricultural production. Application of zero tillage on gray forest 

soils contributes to the increase of productive soil moisture, stabilization of humus 

content, increase of the mass of plant residues and reduction of erosion. 

 
Keywords: agrocenoses, risks, hydrothermal resources, water erosion, 

sustainable land utilization, productivity. 
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