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Анотація. Метою досліджень є пошук шля- дарського призначення, дати комплексну оцінку
хів підвищення продуктивності землеробства і існуючим агротехнологіям, насамперед – техзбереження від деградації безпосереднього ре- нологіям обробітку ґрунту, окреслити основні
сурсу виробництва – сільськогосподарської чинники формування родючості ґрунтів. Безпоземлі. Вирішення цієї дилеми у промислових мас- середньо родючість ґрунтів, у значній мірі коштабах можливе лише за залучення значних ін- релюється станом гумусу, який залежить від
вестиційних ресурсів у сільськогосподарське процесів ґрунтоутворення, біологічних, хімічвиробництво. Досягнення високих показників них та фізичних властивостей ґрунтового сеурожайності рослин, зупинка ерозійних проце- редовища, хімічним складом рослинних решток,
сів ґрунту та стале підвищення його родючо- водним і повітряним режимами, складом ґрунсті неможливі без використання сучасної тових мікроорганізмів, реакцією ґрунтового
техніки і технологій, високопродуктивних сор- розчину, гранулометричним складом ґрунту
тів і гібридів, дотримання балансу з унесення тощо.
Ключові слова: екологія, грунт, забруднення,
засобів захисту і живлення рослин, інтеграції
ерозія, переущільнення, інвестиційна приваблисучасних досягнень біотехнології.
Для розв’язання цієї задачі необхідно проана- вість, продовольча безпека.
лізувати сучасний стан земель сільськогоспоВступ. Зміни, які відбуваються сьогодні у
Викладення основного матеріалу. Основсвіті, є важливими складовими на шляху пере- ною причиною виникнення глобальних еколоходу людства до нової ери – ери осмислення гічних
проблем
є
нераціональне
свого місця у Всесвіті. Нова філософія подаль- природокористування, в т.ч. і земель сільськошого співіснування людства і природи не може господарського призначення. Кількість земельбути сформульована без вирішення глобальних них ресурсів на земній кулі обмежена, до того
проблем, які постали перед світовою спільно- ж їх не можна замінити жодними іншими ресуртою і потребують негайного вирішення [1]. Це: сами. Тільки 11,3% земної суші придатні до обпроблема збереження миру на Землі; екологічна робітку, тобто є орними землями. Приблизно ще
проблема; енергетична і сировинна проблеми; 1800 млн. га (12% поверхні суші) може бути
демографічна проблема; проблема подолання освоєна під орні землі та багаторічні насадбідності і відсталості; продовольча проблема.
ження. В Європі й Азії, наприклад, розорано
Одною з пріоритетних проблем у світі вва- відповідно 25,3 і 17,0% площі суші, тоді як
жають проблему існування та розвитку суспіль- площа орних земель в Австралії й Океанії, в
ства, пов'язану із впливом людини на природу Африці та Латинській Америці становить усьта зворотним впливом змінюваної природи на ого 6,0, 6,7 та 8,9 % відповідно. У структурі вилюдину – екологічну проблему. Справа в тому, користання земель у різних регіонах світу
що значні зміни за діяльності людини у природ- найбільшу питому вагу займають пасовища
ному середовищі, досягаючи певного рівня, (56% - в Австралії та Океанії), у Латинській
стають незворотними, а відтак це середовище Америці - ліси (48,1 %). Серед земель Близького
втрачає здатність до саморегулювання (самовід- Сходу переважають пустелі, які придатні для
новлення), а це загрожує існуванню людини і землеробства. Щороку з активного викорисуспільства загалом.
стання вилучаються мільйони гектарів земель,
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втрата кожного гектара родючої землі зменшує
можливості людства вирішити продовольчу, сировинну, соціальну та інші глобальні проблеми.
Здоровий грунт очищує колосальні об’єми води
та засвоює вуглекислоту.
Особливою проблемою є деградація
землі [2-6]. Це не лише виснаження ґрунтів, їх
ерозія, а й забруднення різними хімічними сполуками, що вносяться для захисту рослин та їх
удобрення. ФАО ООН б’є на сполох, фахівці рекомендують відмовитись від антибіотиків і пестицидів (сьогодні в ґрунті виявлено 178 видів
залишків пестицидів та продуктів їх розпаду).
За даними ООН, площа орних земель
лише у країнах «третього світу» на початок XXI
ст. скоротиться на 17,7 %, а їх потенційна продуктивність - на 28,9 %. Загалом майже 33%
ґрунтів планети, які використовуються в сільськогосподарському виробництві, вже вибули з
використання через забруднення, затиснення,
ерозію, герметизацію, вимивання органічних
сполук та інші причини. При цьому, на відновлення 1 см родючого шару ґрунту природі необхідно 100 років.
Компенсувати втрати можна за рахунок
підвищення продуктивності оброблювальних
земель, тобто збільшення збору врожаїв. Спеціалісти вважають, що цього можна досягнути,
поєднавши апробовані форми землеробства із
сучасними досягненнями біотехнології. Допускається, що так можна підвищити врожайність
зернових колосових у країнах, що розвиваються, у 2-3 рази. Цього було б достатньо для
задоволення потреб населення цих країн у зернових культурах. Фактично, це є ключовим чинником вирішення і продовольчої проблеми
людства.
Згідно з даними ФАО, нині на планеті
голодують понад 500 млн. осіб, а ще 1 млрд.
осіб постійно недоїдають. Продовольча криза
особливо актуальна саме для країн, які розвиваються - Африки, Азії, Латинської Америки і
загрожує поширитися на інші території.
Отже, ми можемо констатувати, що в Україні
виникає глобальна потреба одночасного підвищення продуктивності землеробства й збереження від деградації безпосереднього ресурсу
виробництва – сільськогосподарської землі. Основні положення «Концепції загальнодержавної
програми збереження біорізноманіття на 2005
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— 2025 роки», схваленої розпорядженням КМУ
від 22 вересня 2004 р. № 675-р [8], визначають,
що вирішення цієї дилеми у промислових масштабах можливе лише із залученням значних
інвестиційних ресурсів у агровиробництво. Досягнення високих показників урожайності рослин, зупинка ерозійних процесів ґрунту та стале
підвищення його родючості неможливі без використання сучасної техніки і технологій, високопродуктивних сортів і гібридів, дотримання
балансу з внесення засобів захисту і живлення
рослин, інтеграції сучасних досягнень біотехнології, окрім усього і для формування біологічної активності мікробіоти ґрунту.
Для розв’язання цієї задачі необхідно
проаналізувати сучасний стан земель сільськогосподарського призначення, дати комплексну
оцінку існуючим агротехнологіям, насамперед
– технологіям обробітку ґрунту, окреслити основні чинники формування родючості ґрунтів.
Безпосередньо родючість ґрунтів, у значній мірі
корелюється станом гумусу, який залежить від
процесів ґрунтоутворення, біологічних, хімічних та фізичних властивостей ґрунтового середовища, хімічним складом рослинних решток,
водним і повітряним режимами, складом ґрунтових мікроорганізмів, реакцією ґрунтового
розчину, гранулометричним складом ґрунту
тощо.
Найбільш суттєвим джерелом ґрунтової органіки є рослинність, яка мобілізує та акумулює
запас потенціальної енергії та біофільних елементів у надземних і підземних органах рослин,
у їхніх рештки. Потрапляючи до ґрунту, органічні рештки піддаються різним механічним,
біохімічним і фізико-хімічним перетворенням.
Першим етапом перетворень є розклад органічних залишків. Він відбувається за допомогою
ґрунтової фауни, флори, мікроорганізмів. Сам
розклад гумусу – процес довготривалий і потребує участі великої групи мікроорганізмів. Здатність розкладати гумус притаманна багатьом
мікроорганізмам, але провідна роль належить
грибам і актиноміцетам.
Під час обертання пласта ґрунту відбувається зміна оптимального місця проживання
анаеробних та аеробних мікроорганізмів, що
призводить до спрощення (зменшення) видового складу мікробіоти ґрунту, втрати корисних
елементів, зокрема актиноміцетів і грибів, які
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сприяють процесу гуміфікації, та виживанню
найбільш агресивних популяцій. Порушення
трофічних ланцюгів провокує до паразитування
на культурних рослинах умовно патогенної
біоти та появі патогенних нематод, бактерій, вірусів. Відбувається зниження супресивності
ґрунтів (стійкості до впливу зовнішніх чинників), поширюється спектр нових хвороб та
шкідників. Кількісний та видовий склад хвороб
за 20 років виріс у 4-5 разів, що потребує все
більшої кількості пестицидів. Підвищується період деструкції пестицидів та їхніх діючих речовин у ґрунті.
Під час оранки формується переущільнений
шар (підплужна підошва), що обмежує доступ
до вологи та елементів живлення між верхніми
та нижніми шарами ґрунту. Порушуються утворені кореневою системою та біотою природні
пори та капіляри. Знижується спроможність
ґрунтів до вологонакопичення та вологоутримання. В ґрунті багато елементів — антагоністи, вони гнітять один одного. Кислий або
лужний рH ґрунту зв'язують елементи живлення. У непористому ґрунті, позбавленому
кисню, розвиваються анаероби, які «відбирають» кисень у окиснених елементів, переводячи їх в незасвоювані форми. Відбувається
вимивання, випаровування, деградація у недосяжні форми, підвищується конкуренція з ґрунтовою біотою за елементи живлення. Це має
негативний вплив на наступні сівозміни. Зниження біологічної активності ґрунтів перетворює їх з живої біомаси на мінеральний субстрат,
значно скорочується відсоток гумусу. Падіння
показника гумусу, особливо лабільного (активного гумусу), погіршує ефективність споживання рослинами внесеного мінерального
живлення, який поглинається рослинами у симбіозі з мікроорганізмами, що живуть в ризосфері рослин. Залишки пестицидів виносяться
з рослинницькою продукцією та впливають на
її якість. Зменшення коефіцієнту поглинання
мінеральних добрив, збільшення кількості пестицидів, в т.ч. ґрунтових гербіцидів, які негативно впливають на ґрунтову біоту, призводить
до падіння показника рентабельності рослинництва в цілому.
Погіршення показників якості ґрунту – залишкові пестициди, переущільнення, неспроможність
до
вологонакопичення
та

вологоутримання, зниження його біологічної
активності та супресивності, обмеження міграції елементів живлення та вологи з нижніх
шарів до верхніх підвищують ризики втрати
урожаю від погодно-кліматичних аномалій.
Отже, можемо констатувати, що подальше
використання традиційної технології обробітки
ґрунту призводить до неминучого краху агробізнесу з причини різної динаміки зростання
цін на засоби виробництва (технологічні засоби,
елементи живлення та захисту рослин) та падіння інвестиційного ресурсу, що втрачає свій
ККД за деградації ґрунту – їхньої природної родючості.
Проведений вище аналіз дозволяє оцінити
основні параметри (діагностичні ознаки)
впливу на ключові показники бонітету ґрунту.
Критерії бонітування ґрунтів – їхні природні діагностичні ознаки та ознаки, набуті в процесі
тривалого окультурювання, що корелюють з
урожайністю основних зернових, технічних та
інших культур. До головних належать ознаки,
які найбільше впливають на урожайність сільськогосподарських культур - потужність гумусного горизонту, відсотковий вміст гумусу, мулу
й фізичної глини в ґрунті, валові запаси гумусу,
вологоємність та здатність до вологонакопичення, вміст азоту, фосфору й калію в ґрунті,
механічний склад, кислотність, ступінь насиченості ґрунту основами тощо. Вибір діагностичних ознак здійснюється по кожному
земельно-оцінному району.
Бонітування починається з оцінки агровиробничих груп ґрунтів. Для цього для кожної агровиробничої групи доцільно зібрати такі дані:
визначити вміст гумусу, запаси продуктивної
вологи, вміст елементів живлення та оцінити
негативні фактори, які впливають на формування ґрунтів.
1. Вміст гумусу (в %) і його запаси (т/га) у
шарі ґрунту 0-100 см. Запаси гумусу розраховують спочатку в окремих генетичних горизонтах за формулою:
М = а•dv•h ,
де М — запаси гумусу, т/га для горизонту
ґрунту h;
dv — щільність ґрунту, г/см3;
h — глибина горизонту, см.
Потім дані по горизонтах підсумовуються і
одержують загальний запас гумусу (в т/га) у
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шарі ґрунту 0-100 см.
2. Максимально можливі запаси продуктивної вологи (діапазон активної вологи) розраховують
як
різницю
між
найменшою
вологоємністю та вологістю в'янення для кожного 10-сантиметрового шару або генетичного
горизонту ґрунту за формулою:
ДАВ=0,1(НВ-ВВ)•dv•h,
де ДАВ — діапазон активної вологи, мм;
НВ — найменша вологоємність, %;
ВВ — вологість в'янення, %;
dv - щільність ґрунту, г/см3;
h — глибина шару, см;
0,1 — коефіцієнт для перерахунку в мм.
Результати за шарами ґрунту підсумовують і
одержують величину ДАВ у шарі 0-100 см. Вихідні дані для розрахунку цього параметра виписують з довідкової літератури.
3. Показники вмісту елементів живлення
(азоту, фосфору і калію) та рН сольовий в орному шарі ґрунту вибирають виключно з результатів агрохімічного обстеження ґрунтів.
При цьому обов'язково вказують методи визначення елементів живлення.
4. Для оцінки негативних властивостей ґрунтів узагальнюються матеріали за ступенем солонцюватості (вміст обмінного натрію у
відсотках від місткості катіонного обміну, глибина залягання солонцевого горизонту); ступенем засолення (склад, концентрація і глибина
залягання легкорозчинних солей); гідролітичною кислотністю, сумою обмінних основ, ступенем насиченості основами, ступенем
оглеєння (глеюваті, глейові, сильноглейові, поверхнево оглеєні), глибиною залягання, складом
і ступенем мінералізації ґрунтових вод, скелетністю ґрунту (%), завалуненістю, наявністю чагарників, купин, пнів (у відсотках від загальної
площі).
5. Дані діагностичних ознак служать основою для встановлення бала бонітету ґрунтів.
Останній розраховують таким чином: для кожної діагностичної ознаки, яка виступає в ролі
одного з основних (типових) критеріїв, спочатку розраховують бал бонітету як відношення
фактичного значення показника до еталону за
формулою:

де Бсз — бал типової діагностичної ознаки,
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%;
Ф — фактичне значення ознаки;
Е — еталонне значення ознаки.
6. Еталоном запасів гумусу служить величина 500 т/га у шарі 0-100 см. Такі його запаси характерні для найродючіших типових і
звичайних глибоких високогумусованих чорноземів.
Для діапазону активної вологи еталоном є
величина 200 мм засвоюваної вологи у шарі 0100 см. Такий її запас повністю задовольняє потреби рослин у воді. В ґрунтах з таким запасом
створюється оптимальний водно-повітряний
режим.
Стандартами для елементів живлення служать наступні величини:
- для азотних сполук, які легко гідролізуються і визначаються за методом Тюріна-Кононової, — 10 мг на 100 г ґрунту;
- для рухомих фосфатів, визначених за: Кірсановим — 26, Чиріковим — 20, Мачигіним —
6 мг на 100 г ґрунту;
- для обмінного калію, що визначається за
методом Кірсанова — 17, Чирікова — 20, Мачигіна — 40, Пейве — 25 і Маслової — 20 мг на
100 г ґрунту.
7. З усіх розрахованих типових критеріїв обчислюють для певного ґрунту середньозважений бал за формулою:

де Бсз — зважений середній бал з типових
критеріїв;
Б1,Б2...Бn — бали типових критеріїв (гумус,
ДАВ, азот, фосфор, калій);
Ц1,Ц2...Цn - ціна балу критерію — визначається діленням стандартного показника на 100.
Оцінуючи основні критерії впливу на динаміку зміни показника бонітування основне значення мають технологічні та біотехнологічні
чинники. Енергозберігальні технології обробітку ґрунту в комплексі з послідовними біотехнологічними заходами, які направлені на
відновлення кількісного та якісного складу корисної мікробіоти опосередковано впливають
на позитивну динаміку не тільки гуміфікації,
але й на розущільнення ґрунту та покращення
його вологоємності, зменшують вплив негативних чинників, підвищують доступність елементів живлення (азотфіксацію повітряного азоту,
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мобілізацію фосфору та обмінного калію).
Визначення та подальший моніторинг основних діагностичних ознак (показників) бонітету
ґрунту надає можливість на підставі положень,
визначених ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-19 від 23.05.2017 [7], який є
нормативно-правовою базою для оцінки поточного стану ґрунтів та моніторингу динаміки їх
змін, а також методик затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Методики проведення
грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення», отримати базові дані та розробити прогноз динаміки змін покажчиків родючості ґрунтів, а відповідно й вартості земель
сільськогосподарського призначення, їхніх інвестиційних ресурсів.
Складення шкал нормативної грошової
оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь природно-сільськогосподарського району (ріллі, багаторічних
насаджень, сіножатей, пасовищ, перелогів)
здійснюється за формулою:
Гагр = Гу × Багр : Б,
де Гагр — нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського
угіддя
природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар;
Гу — норматив капіталізованого рентного
доходу відповідного сільськогосподарського
угіддя природно-сільськогосподарського району Автономної Республіки Крим, області, мм.
Києва та Севастополя, гривень за гектар;
Багр — бал бонітету агровиробничої групи
ґрунтів відповідного сільськогосподарського
угіддя природно-сільськогосподарського району;
Б — середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природносільськогосподарського району.
Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється за формулою:
Гзд = Σ (Пагр × Гагр) + Пнсг × Гнсг,
де Гзд — нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення, гривень;
Пагр — площа агровиробничої групи ґрунтів
сільськогосподарського угіддя, гектарів;

Пнсг — площа несільськогосподарських
угідь (земель під господарськими шляхами і
прогонами, полезахисними лісовими смугами
та іншими захисними насадженнями, крім тих,
що віднесені до земель лісогосподарського призначення, земель під господарськими будівлями
і дворами, земель під інфраструктурою оптових
ринків сільськогосподарської продукції, земель
тимчасової консервації тощо), гектарів;
Гнсг — норматив капіталізованого рентного
доходу несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар.
Основою для розробки науково-обґрунтованих рекомендацій з переведення галузі рослинництва на технологічні засади має стати чітко
спроектована система з обов'язковим системним формулюванням взаємопов’язаних і взаємоузгоджених задач [5-10]:
1. для прискореного відновлення корисної
біоти, що формує природну родючість ґрунту,
необхідно її певним чином структурувати.
Отже, при знищенні бур'янів необхідно виключити деструктурний горизонтальний зсув
від ґрунтообробних знарядь, які традиційно використовуються. Лише відмова від оранки (застосування No (Mini, Strip) - Till) дозволяє
запустити природний але довгостроковий перехід до відновлення структури ґрунту, період
більш тривалий (до 15-20 років), ніж інвестиційна спроможність більшості господарств;
2. альтернатива механічній боротьбі з
бур'янами – хімічна прополка, але вона набагато
дорожча через ціни на гліфосатні гербіциди.
Тому постає завдання її здешевлення до економічно прийнятного рівня;
3. виключення горизонтального зсуву реалізує задачу механічного структурування ґрунту,
відновлення дрібних капілярів і великих пор.
Це створює ідеальні умови для акумуляції вологи в посуху, вологоутримання та накопичення
корисної ґрунтової мікробіоти, що конкуруватиме і пригнічуватиме патогенну мікрофлору;
4. якщо в ґрунт вносяться великі дози мінеральних добрив, активність ґрунтової біоти з
напрацювання корисних елементів живлення і
захисту рослин падає, а сама система не продукує їх. Вирішити це протиріччя можливо за
умов перенесення основного мінерального живлення на листове підживлення рослин;
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5. за своїм принципом, позакореневе підживлення має в 3-5 разів більшу ефективність, ніж
внесення добрив в ґрунт (через антагонізм елементів у ґрунті, конкуренцію однозарядних
іонів при поглинанні, залежності від рН ґрунту,
переходу елементів живлення до незасвоюваних форм за дефіциту кисню тощо). Але при
цьому головним обмеженням є швидкість поглинання елементів листової поверхнею. Якщо
амідна форма азоту засвоюється протягом декількох годин, то інші елементи – за декілька
діб. За цей час вони деградують під ультрафіолетом, випаровуються, змиваються, обсипаються тощо. Крім того, за пізніх фаз розвитку
рослини можливо внесення тільки зменшених
доз елементів живлення через небезпеку опіку
листа. Без зняття цих обмежень, листове підживлення може розглядатися як коригувальне
та виступати допоміжною операцією;
6. підвищення навантаження на позакореневе
живлення зумовлює пропорційне зростання
кількості обприскувачів, що ускладнює і здорожує технічну систему та логістику. Завдання вирішується, якщо підвищити ККД добрив і
препаратів, що, відповідно, скоротить кількість
діючої речовини та витрати на їх придбання. Як
альтернативний варіант обґрунтовано перехід
на малооб'ємне обприскування (поки ефективний для малодозових пестицидів та біопрепаратів
із
використанням
природних
біополімерів-носіїв), що збільшує продуктивність обприскувань і, в рази, знижує необхідну
кількість техніки. Отже, важливим завданням
стає грамотний вибір обприскувача, здатного
забезпечити якість і надійність малооб'ємного
розпилу на високих робочих швидкостях.
Для запуску сталого процесу відновлення родючості ґрунту без економічних втрат на перехідному етапі до енергозберігаючих технологій,
які є основою для формування землеробства на
принципах циркулярної економіки, необхідно
розробити системний підхід, заснований на
принципах синергетики, який в аграрному секторі маловідомий і поки не використовується,
але з успіхом застосовується в інших проривних
напрямах і проектах. Синергетика - це певним
чином спроектована система, частини якої вступають в резонанс і взаємно підсилюють один
одного, породжуючи при цьому додаткові властивості та можливості, не притаманні окремим
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частинам поза системою. Отриманий позитивний ефект не вимагає значних матеріальних
витрат, але має бути компенсований витратами
інтелектуальними (основний принцип розвитку). Синергетика здатна малими збуреннями, резонуючими з природно-кліматичною
суперсистемою та структурною базою рослинництва, отримувати позитивний результат, який
не лінійно пов'язаний з рівнем витрат [11].
Така концепція дозволяє вийти із зони випадковості (а, відповідно, і ризиків), дає можливість керованого планування результату з
рівнем рентабельності ≈ 100-150% в перший
рік, з подальшим нарощуванням цього показника протягом 2-3 років до 300% і більше завдяки синергетичному ефекту системи,
збудованої за наступними інноваційними складовими:
1. підвищення коефіцієнту поглинання мінеральних добрив з реальних 20-50% до 80-90%
за рахунок комплексного підходу з активації
ґрунтової мікробіоти із застосуванням біодеструкторів пожнивних залишок, прискорення
синтезу мікробіологічних метаболітів і ферментів у продукцію рослинництва;
2. зменшення на 30-70% доз хімічних засобів
захисту за рахунок використання природних
біополімерів, біостимуляторів, ферментів, амінокислот для активізації біологічного екрану;
підсилення імунітету та продукування рослиною біозахисних речовин; розкриття симбіотичного потенціалу ризосфери і мікоризи;
зняття пестицидного стресу та розблокування
порушеного хворобами та шкідниками метаболізму клітин; збільшення загальної динаміки
росту і розвитку культурних рослин і пригнічення бур'янів;
3. кероване резонаторами зростання врожайності за рахунок селективної інформаційної
ін'єкції про його майбутні параметри, що змушує культури здійснювати цільову самомобілізацію системи, скорочення часу поділу і росту
клітини, що дозволяє коригувати вирішальні
фази закладки та формування врожаю (трансформувати зони стресу в зону комфорту);
3. зменшення в 2-4 рази інвестиційного та
амортизаційного навантаження технічного
парку завдяки оптимізації основних технологічних процесів (скорочення термінів і втрат під
час збирання, кількості комбайнів з жатками об-
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чісувального типу, впровадження вологоакумулювального та біоактивувального вертикального обробітку ґрунту, малооб’ємного
ресурсоощадного живлення та захисту рослин
тощо);
4. підвищення продуктивності праці в організаційно-управлінській моделі завджяки системно-формалізованому (від процесів до
процедур) логістичному підходу до управління
ростом та розвитком сільськогосподарських
культур з мінімізацією впливу природно-кліматичного фактору.
Висновки. Для реалізації запропонованих
заходів з відновлення родючості ґрунтів необхідні ресурси і час. І саме наявність конкретної достовірної інформації про реальний стан
ґрунту, відкритість і доступність такої інформації стає запорукою підвищення інвестиційної
привабливості рослинництва, перш за все, для
вітчизняних інвесторів.
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