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Methodology of estimation of the soil energy state is represented. Possible regulations of
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Рассмотрены методология оценки энергетического состояния почв и возможности ре$
гулирования энергоемкости разных типов почв с помощью агротехнических мероприятий.
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Приґрунтовий шар атмосфери – фонотвірне середовище, яке трансформує

променеву енергію Сонця. Безпосередньо з ним контактують підсистеми агро$

ценозу «ґрунт» і «рослини». Єдність матеріально$енергетичного обміну, яка харак$

теризується накопиченням, трансформацією і перерозподілом енергії, є основ$

ною характеристикою агроценозу. Потік сонячної радіації активно впливає на біо$

тичну активність ґрунту, накопичення в ньому гумусу та азоту. За природою гумус –

це законсервовані рештки рослин і тварин, які нагромадили в собі енергію Сонця

шляхом фотосинтезу.
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Аналізуючи досягнення ґрунтознавства, землеробства, агрохімії, агроекології

В.А. Ковда [4] дійшов важливого висновку, що гумусова оболонка Землі – загаль$

нопланетарний акумулятор і розподілювач енергії, вмістилище більшої частини біо$

маси рослин і тварин, «екран», який утримує для життя елементи геохімічного сто$

ку до Світового океану. В гумусі всієї планети, який міститься в шарі ґрунту 0–20 см,

зосереджено близько 1019–1020 Ккал енергії, яка забезпечує життя усієї флори і

фауни.

Енергія гумусу становить незначну частку загальної енергії ґрунту, акумульова$

ної в кристалічній решітці і мінеральних компонентах ґрунту, однак відіграє основну

роль у процесах функціонування ґрунтової системи, передусім живої фази [2].

Для високоефективного землеробства енергетичний стан ґрунту має віднов$

люватися і, по можливості, поліпшуватися. Ґрунти з низькою енергоємністю ха$

рактеризуються гіршими фізичними та хімічними властивостями, нижчою стійкістю

до впливу води і вітру. Встановлено, що між вмістом у ґрунті гумусу та врожаєм у

межах певних ґрунтово$кліматичних зон існує пряма залежність (r 0,8–09). У зв’язку

з цим M.I. Полупан дійшов висновку – визначення біоенергетичних параметрів є

найбільш суттєвим для оцінки еколого$енергетичного стану ґрунтів та рівня їх ро$

дючості [5]. Варто підкреслити, що питання біоенергетики ґрунтоутворення впер$

ше розглянуто В.Р. Волобуєвим [2] і на даний час воно стає все актуальнішим, що

пов’язане із загальними екологічними проблемами та конкретними практичними

завданнями збереження і підвищення родючості ґрунтів та врожаю сільськогос$

подарських культур.

Енергетичні характеристики ґрунтів вивчено поки що недостатньо. Визначе$

но загальні запаси енергії в гумусі деяких ґрунтів, а також теплоту згоряння гуміно$

вих і фульвокислот, мікробної біомаси, спиртово$бензольної фракції (детриту) і

рослинних решток [1].

В.М. Володін та П.Ф. Михайлова обґрунтували категорії стану енергії органіч$

ної речовини ґрунту – енергоємність, рівень енергоємності, енерговміст і поняття

енергопотенціалу органічної речовини ґрунтів [3]. Енергоємність – це кількість

енергії органічної речовини, яку ґрунт містить в одиниці об’єму.

Об’єкт та методика дослідження

Енергоємність ґрунту визначають запасами органічного вуглецю і питомою

теплотою його горіння. Цей показник змінюється від 40–100 Ккал/кг у дерново$

підзолистих і сірих опідзолених ґрунтах до 230–260 Ккал/кг у чорноземах типових.

На дерново$підзолистих ґрунтах у контролі енергопотенціал щорічно скорочуєть$

ся на 4–6 ГДж/га. На багатших органічною речовиною чорноземах втрати ґрунто$

вої енергії сягають 28 ГДж/га. Якщо припустити, що загальна площа ґрунтів зі змен$

шенням вмісту гумусу становить 20 млн. га, а середні річні втрати ґрунтової енергії

є середнім між мінімальним (4 ГДж/га) і максимальним (28 ГДж/га) значеннями –

16 ГДж/га, то загальні втрати енергії досягатимуть 320 млн ГДж. При цьому вста$

новлено, що внаслідок втрат ґрунтової енергії продуктивність ріллі щорічно скоро$

чується як мінімум на 1 ц к.о./га, або на 2 ГДж/га, тобто недобирається ще 40 млн.

ГДж [6]. В сумі це становить 360 млн. ГДж, що майже еквівалентне 10 млн. т нафти,

чи 16 млн. т кам’яного вугілля, видобуток яких в Україні дорівнює, відповідно, 2,6 та

7,6 млн. т на рік.  Якщо спрямованість і темпи енергетичної деградації ґрунтового
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покриву на сучасному етапі є саме такими, то стає очевидною необхідність припи$

нення величезних непродуктивних втрат органічного вуглецю і енергії в агросфері

України. Розв’язання цієї проблеми має досягатися внесенням компенсуючих доз

органічного вуглецю. Тому для об’єктивної оцінки енергетичного балансу різних

агроекосистем слід виявити не лише енергетичні характеристики ґрунту, але й їх

зміни, що стаються внаслідок застосування агротехнологій і систем землеробства.

З цією метою інструментально визначено енергоємність основних типів ґрунтів на

природному фоні родючості (без добрив) в разі тривалого застосування різних

систем удобрювання.

Вивчаючи енергетичний стан ґрунтів ми спирались на таке теоретичне поло$

ження. Продуктивність ґрунту визначається енергетично збагаченими продукта$

ми фотосинтезу – гумусом та іншими речовинами органічного походження. Енер$

гоємність ґрунтів визначали шляхом їх прямого спалювання на калориметричній

установці В$0,8$МА в Луганському ІАПВ; одночасно в цих же ґрунтових зразках виз$

начали за Тюріним вміст загального гумусу.

Нашими попередніми дослідженнями було встановлено, що середні значен$

ня енергетичних характеристик різних типів ґрунтів України варіюють в досить

широких межах, причому різні типи ґрунтів мають характерний тільки для них рівень

енергоємності. Так, запаси енергії у шарі 0–20 см на 1 га коливаються від 2247

ГДж/га у чорноземах типових малогумусних на лесах до 310–508 ГДж/га у різних

відминах дерново$підзолистих ґрунтів (таблиця).

Енергоємність основних типів ґрунтів України

Ґрунти Питома теплота Запаси енергії в шарі 0–20 см

горіння, Ккал/кг Ккал/га·107 ГДж/га

  Чорноземи:  типові 218 53,6 2247

звичайні 189 41,6 1742

південні 140 28,0 1173

  Темно$каштанові 83 19,4 814

  Сірі опідзолені 45 12,3 519

  Дерново$підзолисті 25–41 12,1 310–508

Енергоємність ґрунтів (кількість енергії органічної речовини, яка міститься в

одиниці об’єму) залежить не тільки від кількості гумусу в ґрунті, а й значною мірою

від його якості. Так, наприклад, питома теплота горіння гумусу чорноземних ґрунтів

становить 4,5–6,5, гумусових кислот в чистому вигляді – 7,6–8,6 Ккал/г, енер$

гоємність фульвокислот – 3,8–4,3 Ккал/г, тобто характеризується майже удвічі ниж$

чим рівнем [1].

Результати дослідження та їх обговорення

Одержані результати засвідчують, що в цілому питома теплота горіння ґрунтів,

як і передбачалося теоретично, залежить від кількості органічної речовини в них.

Ця залежність для різних ґрунтових відмін графічно представлена на рис. 1. Вниз

по профілю вміст гумусу, відповідно й енергетичні показники, зменшуються.
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Рис. 1. Залежність питомої теплоти горіння основних типів ґрунтів від вмісту вуглецю вниз по
профілю

Регресивний аналіз експериментальних даних з енергетичної оцінки ґрунтів

на типовому рівні свідчить про тісну залежність між вмістом у ґрунті органічного

вуглецю і його енергоємністю. Залежність між вмістом гумусових речовин і енер$

гоємністю характерна для різних типів ґрунтів і описується такими рівняннями:

у = 80,8 х + 15,8 – для чорноземів типових;

у = 52,5 х + 2,6 – для сірих лісових, чорноземів опідзолених і типових;

у = 96,2 х – 22,6 – для дерново$підзолистих;

у = 50,18 х1,44 – для чорноземів звичайних.
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У результаті проведеного аналізу між вмістом гумусу в різних ґрунтах та їх енер$

гоємністю встановлений позитивний і досить тісний зв’язок. Для чорноземів ти$

пових коефіцієнт кореляції (r) становить 0,76±0,10, для чорноземів звичайних –

0,88±0,10, для дерново$підзолистих – 0,67±0,15, сірих опідзолених ґрунтів –

0,92±0,12.

Зауважимо, що наведені вище математичні вирази використовують для виз$

начення енергоємності ґрунтів виходячи зі змін вмісту в них гумусу. Однак стосов$

но різних різновидів одного й того ж типу ґрунтів вони часто непридатні, оскільки

дають недостовірні результати.

Для розв’язання цієї проблеми ми визначали вміст гумусу та питому теплоту

горіння понад як у 450 пробах 14 типів ґрунтів і отримали універсальні формули, які

відображають взаємозв’язок між вмістом гумусу та ґрунтовою енергоємністю

(рис. 2).

Рис. 2. Залежність питомої енергоємності різних типів ґрунтів (Ккал/кг) від вмісту гумусу (%)

Визначення енергоємності ґрунтів розрахунковим методом виходячи з вмісту

гумусу дало змогу отримати енергетичні характеристики, близькі до фактичних.

Дослідження, проведені в різних ґрунтово$кліматичних умовах, підтвердили чут$

ливість розрахункового методу і можливість його використання як для оцінки енер$

гоємності різних типів ґрунтів, так і змін їх енергоємності під впливом технологій

вирощування польових культур.

Встановлено, що найменшу питому енергоємність мають дерново$підзолисті

і сірі опідзолені ґрунти. У контролі (без добрив) за цими показниками дерново$

підзолисті ґрунти різних регіонів Полісся майже не відрізняються і коливаються в

межах 30—40 Ккал/кг (рис. 3). В разі застосування добрив високу здатність нако$

пичувати енергію виявили дерново$середньопідзолисті глеюваті глинисто$піщані

ґрунти на морені Західного Полісся. Під впливом одночасного застосування орга$

нічних і мінеральних добрив їх енергоємність зростала з 40 до 101 Ккал/кг, або у 2,5

рази. Дерново$підзолистий супіщаний середньоокультурений ґрунт Східного По$
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лісся здатний накопичувати менше енергії — при енергоємності у контролі 33 Ккал/

кг під впливом добрив цей показник максимально досягав 46 Ккал/кг, тобто збільшу$

вався на 28%.

Вихідний енерговміст сірого опідзоленого ґрунту в контролі становить близь$

ко 20 Ккал/кг, а при застосуванні добрив максимально збільшувався до 65 Ккал/кг.

Тобто сірі опідзолені, порівняно з іншими типами опідзолених ґрунтів, мають най$

більшу здатність як накопичувати, так і втрачати енергію. Енергоємність цієї відміни

у контролі була у 3,7 рази нижчою, ніж в разі застосування оптимальної дози добрив.

Наступними за кількістю зв’язаної енергії є лучно$чорноземний ґрунт і чорно$

зем реградований, питома енергоємність яких у контролі, відповідно, становить

118 і 140 Ккал/кг. Застосування добрив підвищує енергонасиченість цих ґрунтів

несуттєво – лише на 9 і 13,5%.

Найвища природна енергоємність притаманна чорноземам типовим і опід$

золеним Правобережного і Лівобережного Лісостепу – 179–220 Ккал/кг. В разі су$

місного застосування приблизно рівних доз органічних і мінеральних добрив їх

енергоємність максимально зростала на чорноземі опідзоленому на 15,5%, дещо

менше – на чорноземі типовому в Правобережному Лісостепу – 13,5% та наймен$

ше – у Лівобережному Лісостепу на чорноземі типовому – 11,8%.

Рис. 3. Зміни енергоємності різних типів ґрунтів під впливом добрив, Ккал/га. 1 — дерново$
підзолистий (ІСПГ); 2 — дерново$підзолистий (ІЗ);  3 — дерново$підзолистий (Чернігівський
ІАПВ);  4 — сірий лісовий (ІЗ);  5 — лугово$черноземний (ІСПГ);  6 — чернозем реградований
(Черкаський ІАПВ);   7 — чернозем опідзолений (Хмельницька ДОСГДС);  8 — чернозем типо$
вий (ІЗ);  9 — чернозем типовий (Полтавська ДОСГДС);  10 — чернозем звичайний (Донець$
кий ІАПВ);   11 — чернозем звичайний (Запорізька ДОСГДС); 12 — темно$каштановий (ІЗПР)
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У зоні Степу чорноземи звичайні мають меншу, але стабільнішу питому енер$

гоємність – 164 Ккал/кг, яка при систематичному застосуванні добрив збільшуєть$

ся до 180 Ккал/кг, що становить 9% відносно контролю. Темно$каштановий ґрунт

має питому енергоємність 53 Ккал/кг, тобто на рівні сірих опідзолених ґрунтів. Од$

нак він, як й інші малогумусні ґрунти, має високу здатність до енергонакопичення.

Так, при застосуванні органічних і мінеральних добрив його енергоємність зроста$

ла до 101 Ккал/кг, або майже удвічі порівняно з контролем.

Таким чином, проведені дослідження засвідчують, що різні типи ґрунтів ма$

ють не тільки притаманні їм енергетичні показники, але й характерну здатність до

накопичення або витрачання енергії, що надходить в ґрунт як природним шляхом,

так і у вигляді енергоресурсів антропогенного походження. Безпосереднє вимі$

рювання теплоти горіння ґрунтів досить трудомістке, а визначення змін енергопо$

тенціалу ґрунту за вмістом гумусу необхідне для об’єктивної оцінки енергетичного

балансу в агроекосистемах.

Висновки

1. Втрати ґрунтової енергії сягають в Україні колосальних розмірів. У зв’язку з

цим опрацьовано методику визначення змін енергетичного стану різних типів

ґрунтів.

2. Енергетичний стан ґрунтів можна оцінювати як прямим спалюванням на

калориметричній установці, так і шляхом використання рівнянь регресії з показ$

ників вмісту загального гумусу в ґрунтах.

3. Різні типи ґрунтів відрізняються за здатністю накопичувати або втрачати

енергію.

4. Здійснюючи енергетичну оцінку агротехнологій, систем землеробства і аг$

роекосистем необхідно враховувати зміни енергетичних показників ґрунту.
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