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ПЕРЕДМОВА
Вивчення ґрунту як своєрідного витвору біосфери,

сформованого  у процесі взаємодії живих організмів із продуктами
вивітрювання літосфери, вважається постійною потребою
людини. І це не випадково. Адже завдяки родючості ґрунту,
вмінню її підтримувати, примножувати й ефективно використо-
вувати людство нині вирощує понад 98 % потрібних для свого
існування продуктів харчування.

Раціональне використання  ґрунтів, збереження і підвищення
їх родючості, охорона від ерозії та забруднення – основне
завдання сучасного ґрунтознавства. Це стосується і кожного
землевласника, оскільки саме він може найбільше відчути ту
загрозу, яка чатує на людство.

Привертає до себе увагу й те, що з кожним роком різко
зменшується площа орних земель. Так, якщо у 1960 р. на одного
мешканця Землі припадало 0,5 га ріллі, 1975 р. – 0,38, 1985 р. –
0,30, то у 2000 р. – 0,23 га, тобто стало найнижчим. Крім того,
тепер у світі налічується близько 4,5 млрд. га непродуктивних
земель, з яких 2,5 млрд. га – це природно безплідні землі
(кліматичні пустелі, виходи щільних порід тощо), а 2 млрд. га –
непродуктивні землі антропогенного походження. Протягом
1975-2000 рр. втрачено близько 300 млн. га продуктивних
сільськогосподарських угідь, у тому числі 200 млн. га перейдуть
у несільськогосподарські землі, 50 млн. га трансформува-
тимуться  у пустелю, а 50 млн. га буде забруднено.

Не можна врахувати й те, що на всіх континентах Землі
посилюються процеси фізичної та хімічної деградації ґрунтів,
зокрема ущільнення, втрати структури, шпаруватості
внаслідок інтенсивного механічного навантаження на ґрунти,
гідротехнічних і хімічних меліорацій тощо. Одним із вагомих
чинників деградації ґрунтів є водна і вітрова ерозія. Вона не лише
спричиняє втрату родючих шарів ґрунту і зниження врожайності
сільськогосподарських культур, але й викликає замулювання
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водойм, забруднення природних вод, посилення повеней і
руйнування шляхів, комунікацій, на ліквідацію чого витрачаються
значні кошти.

Загрозливим антропогенним явищем на нашій планеті є де-
гуміфікація ґрунтів. Так, за розрахунками Б.Г. Розонова ( 1989),
за період землеробської цивілізації втрати органічного вуглецю
становили 313 млрд. т, або 31,3 млрд. т щорічно. За останні
300 р. ці показники дорівнювали відповідно 90 млрд. т і 300 млн.
т на рік, а за останні 50 р. – 38 млрд. т. і 760 млн. т на рік,
тобто сучасна швидкість дегуміфікації порівняно із середньо
історичною зросла у 24,3 раза.

Інтенсифікація виробництва в сільському господарстві та
промисловості призводить до забруднення ґрунту відходами
переробки сільськогосподарської продукції, тваринницьких ферм,
нафтодобувних підприємств, теплових та атомних електро-
станцій, автомобільного транспорту, гірничодобувної промис-
ловості, хімічних і металургійних підприємств тощо. Практично
всі ці забруднення спричинюють відчутне погіршення не тільки
ґрунту, але й умов існування та здоров'я людей.

Наведені матеріали щодо зміни ґрунтового покриву під
впливом природних та антропогенних чинників, які охопили цілу
планету, засвідчують, що вони є дуже небезпечними в еколо-
гічному і соціально-економічному планах, зачіпають інтереси
світової спільноти та вимагають зусиль для їх призупинення.

Запропонований навчальний посібник якраз і передбачає
висвітлити найбільш суттєві питання, які стосуються
походження й еволюції ґрунту як природного тіла, його будови,
складу, властивостей та режимів. Особлива увага в ньому
звернута на агровиробниче групування ґрунтів, їх бонітування
та охорону.




