
Додаток  

до Порядку консервації земель 

 

ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ, 

що характеризують ґрунтові властивості і зумовлюють необхідність 

консервації земель за природно-сільськогосподарськими зонами 

Властивості й ознаки 

ґрунтів 

Одиниці виміру Показники ґрунтових 

властивостей  

(з урахуванням 

зонального 

місцеположення) 

1 2 3 

1. Еродованість 

(змитість та 

дефльованість) 

Ступінь еродованості 

ґрунтів 

Розмиті, сильно та 

середньо змиті, сильно 

та середньо дефльовані 

2. Скелетність Уміст уламків гірських 

порід розміром 3 мм, % 

>26 % від об'єму ґрунту 

(у 30 см шарі ґрунту) 

3. Легкий 

гранулометричний склад 

Уміст фізичної глини 

(часток діаметром 

менше 0,01 мм), % 

а) зона Полісся – до 3; 

б) зона Лісостепу – до 7; 

в) зони Степу і Сухого 

степу – до 10 

4. Важкий 

гранулометричний склад 

поверхнево оглеєних 

ґрунтів 

Уміст фізичної глини 

(часток діаметром 

менше 0,01 мм), % 

Понад 50 

5. Гумусованість Уміст гумусу, % від 

маси ґрунту 

а) на Поліссі – менше 

0,5; 

б) у Лісостепу, Степу 

північному і 

південному – менше 1,0; 

в) у Сухому степу – 1,0 

6. Реакція ґрунтового 

розчину 

pH (водний) В усіх зонах: 

а) менше 4,0; 

б) понад 8,5 

7. Уміст рухомого 

алюмінію 

мг/екв на 100 г ґрунту Понад 3,0 

8. Уміст увібраного 

натрію 

% від суми увібраних 

основ 

Понад 10 

9. Засолення % від маси ґрунту, у 

перерахунку на токсичні 

солі 

а) содове – понад 0,1; 

б) сульфатно-хлоридне – 

понад 0,2; 

в) сульфатне – понад 1,0 



10. Фізична деградація Об'ємна маса, г/куб. см а) понад 1,5 – для 

суглинкових і глинистих 

ґрунтів; 

б) понад 1,7 – для 

супіщаних і піщаних 

ґрунтів 

11. Спрацювання 

органогенних ґрунтів 

(торфових) 

Потужність 

органогенного шару, см 

Менше 30 

12. Вторинна 

підтопленість 

(заболоченість) 

Рівень підгрунтових вод, 

м 

Менше 1,0 

13. Хімічне забруднення Граничнодопустима 

концентрація (ГДК) 

Перевищення ГДК 

рухомих форм 

(амонійно-ацетатна 

витяжка) 

14. Радіаційне 

забруднення 

Щільність забруднення 

місцевості цезієм – 137, 

стронцієм – 90, Кі/кв. км 

Cs - 137 – більше 15; 

Sr - 90 – більше 3 

 

____________ 

 


