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ПРИДАТНІСТЬ ҐРУНТІВ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

Анотація. Проведено оцінку придатності ґрунтів Золочівського району Львівської області 

для вирощування зернових культур. Виділено 5 підкласів придатності та площі ґрунтів у 

межах репрезентативних сільських рад. Охарактеризовано приналежність типів і 

підтипів ґрунтів до кожного підкласу та їх географічне поширення у межах території 

досліджень. 

Ключові слова: придатність ґрунтів, підкласи придатності, зернові культури. 

В Україні площа орних земель становить 34,3 млн. га (54,9 % від площі 

країни). З них 3,59 млн. га – присадибні, городні, садові ділянки, а близько 30 

млн. га знаходяться у володінні і користуванні приватних, державних та інших 

господарств. Такий значний відсоток ріллі призводить до надмірного 

навантаження на землі, що спричинило активізацію цілої низки негативних 

процесів. Серед них особливої сили набули ерозійні, чому сприяло нехтування 

питаннями екологічної придатності земель для вирощування різних 
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сільськогосподарських культур, зокрема, необґрунтоване збільшення площ 

просапних культур. Втрати від ерозії вимірюються сотнями мільйонів гривень 

на рік, знищення найбільш родючих шарів ґрунту, його найважливішої 

складової частини гумусу тощо [1]. 

Зважаючи на строкатість умов клімату, будови земної поверхні, якості 

ґрунтового покриву та придатності його для вирощування 

сільськогосподарських культур, напрями використання орних земель повинні 

бути всебічно обґрунтованими. Перш за все, землеробство повинно бути 

максимально пристосоване до місцевих агроекологічних умов. Деградаційні 

процеси не обмежуються ерозією, практично повсюдним є зниження вмісту 

гумусу в ґрунтах, погіршення фізичних і фізико-хімічних властивостей. 

Помітно зростають площі кислих, засолених, осолонцьованих, ґрунтів, що 

також є наслідком прорахунків у використанні земель [2]. 

У цій роботі ми досліджували придатність ґрунтів Золочівського району 

Львівської області для вирощування зернових культур (на прикладі 

репрезентативних Колтівської та Почапівської сільських рад). Актуальність 

даної роботи полягає в тому, що у Золочівському районі, попри велику 

кількість деградованих земель, ще збереглися ґрунти для ефективного 

вирощування сільськогосподарських культур. Тому дана територія потребує 

детального аналізу агрокліматичних умов та характеристики ґрунтового 

покриву. Важливим на сьогодні є вивчення агровиробничих груп та підкласів 

придатності цих ґрунтів, щоб отримати точні результати щодо вирощування 

районованих зернових культур та розробити заходи, які допоможуть 

покращити властивості та родючість цих ґрунтів. 

Об’єктом досліджень є ґрунти Колтівської та Почапівської сільських рад 

Золочівського району Львівської області. Предмет досліджень – придатність 

ґрунтів для вирощування основних зернових культур – озимої пшениці, 

озимого жита, ячменю і вівса. Мета роботи полягала у встановленні 

придатності ґрунтів Золочівського району Львівської області для 

вирощування зернових культур та рекомендації виробництву. 

Природні умови, як і ґрунтовий покрив Золочівського району Львівської 
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області є досить різноманітними, тому для порівняння придатності ґрунтів цієї 

території для вирощування зернових культур було обрано дві репрезентативні 

сільські ради з відмінними природно-кліматичними показниками. Так, 

Колтівська сільська рада (далі с. р.) розташована на сході району, а Почапівська 

с. р. – в центрі району. За природно-географічним районуванням територія 

Колтівської с. р. знаходиться в межах Верхньобузького пасма Західно-

Подільського горбогір’я, а землі Почапівської с. р. – у межах Гологірського 

пасма. Відповідно до агроґрунтового районування України територія 

Колтівської сільської ради належить до Перемишлянського природно-

сільськогосподарського району, Почапівська – до Золочівського [3; 4]. 

Загальна площа ґрунтів Колтівської с. р. становить 4984,2 га, з них 

обстежено 3393,7 га. Найбільшу площу займають торфовища (364,5 га), а 

найменшу – дернові неглибокі глеюваті (17,2 %). Загальна площа ґрунтів 

Почапівської сільської ради 2460 га, з них обстежено 1870,2 га. Найбільшу 

площу займають дерново-карбонатні слабозмиті слабощебенюваті (351,8 га), 

найменшу – змиті і розмиті ґрунти ярів та балок (1,7 га). 

Для виконання поставлених у меті досліджень було опрацьовано 

методику класифікації орних земель за придатністю для вирощування 

сільськогосподарських культур, запропоновану Добряком Д. С.,  

Канашем О. П. і Розумним І. А. Ця методика включає в себе проведення 

природно-сільськогосподарського районування на першому етапі. [5]. У 

подальшому на основі агробіологічних вимог культур і агрокліматичних 

характеристик території визначено перелік сільськогосподарських культур, 

які можна вирощувати на даній території. Третій етап виявлення еколого-

економічних особливостей виробництва основних продуктів землеробства на 

базі даних про природні умови, передусім ґрунтові, полягає у визначенні 

придатності земельних ділянок для сільськогосподарських культур кожного 

природно-сільськогосподарського району в межах зон вирощування. За 

даними про придатність ґрунтів здійснюється четвертий етап 

агроекологічного вивчення земної поверхні, в результаті якого знаходять 

територію з оптимальними екологічними умовами для вирощування культури, 
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тобто де переважають кращі й з вищою оцінкою для неї ґрунти. На останньому 

етапі складаються картосхеми придатності ґрунтів під сільськогосподарські 

культури [6]. 

Площа Колтівської сільської ради становить 4984,2 га, а площа 

Почапівської сільської ради становить 2460 га. Загальна площа території 

дослідження становить 7444,2 га. 

Для вирощування озимої пшениці у Колтівській (далі 1) с. р. найбільшу 

площу займають ґрунти 2-го (середньо придатні ґрунти) підкласу придатності, 

що займають площу 1259,2 га. Ґрунти 5-го (непридатні ґрунти) підкласу 

придатності займають площу 872,5 га; ґрунти 3-го (обмежено придатні ґрунти) 

підкласу – 661,21 га, ґрунти 1-го (найкращі ґрунти) підкласу придатності з 

площею 575,9 га, та відсутній 4 (низької придатності ґрунти) підклас 

придатності. У Почапівській (2) с. р. для вирощування озимої пшениці 

найбільшу площу займають ґрунти 2-го підкласу придатності – 1180,9 га; 1-го 

підкласу придатності – 464,4 га; 3-го підкласу придатності – 130,4 га; 4-го 

підкласу придатності – 36,9 га, 5 підклас придатності відсутній. 

Для вирощування озимого жита у 1 с. р найбільшу площу займають 

ґрунти 2 підкласу – 1310,4 га; 4 підкласу – 872,5 га; 3 підкласу – 661,2 га; 1 

підкласу – 524,7 га. Відсутній 5 підклас. Для 2 с. р. найбільшу площу займають 

ґрунти 2 підкласу – 1488,2 га; 1 підкласу – 279,4 га; 4 підкласу – 35,2 га; 3 

підкласу – 9,8 га. Відсутній 5 підклас. 

Для вирощування ячменю у 1 с. р. найбільшу площу займають ґрунти 2 

підкласу – 1712,8 га; 3 підкласу – 1262,7 га; 1 підкласу – 393,4 га. Відсутній 4 

і 5 підкласи. Для 2 с. р. найбільшу площу займають ґрунти 1 підкласу – 1044,9 

га; 2 підкласу 704,6 га; 3 підкласу – 35,2 га. Відсутній 4 і 5 підкласи. 

Для вирощування вівса для 1 с. р. найбільшу площу займають ґрунти 2 

підкласу – 2045,9 га; 3 підкласу – 1104,3 га; 1 підкласу – 218,6 га. Відсутній 4 

і 5 підкласи. Для 2 с. р. найбільшу площу займають ґрунти 2 підкласу – 1747,3 

га; 3 підкласу – 36,9 га; 1 підкласу – 28,4 га. Відсутній 4 і 5 підкласи. 

Наступним етапом роботи була характеристика картосхем придатності 

ґрунтів території дослідження для вирощування зернових культур. 
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Для вирощування озимої пшениці найбільш придатними ґрунтами (1 

підклас придатності) на території Колтівської сільської ради є сірі опідзолені 

поверхнево глеюваті піщано-легкосуглинкові ґрунти, які розміщені у 

північній частині села, а на території Почапівської сільської ради найбільш 

придатними є чорноземи карбонатні слабозмиті піщано-середньосуглинкові, 

що розміщені на заході і південному-заході території (рис. 1, 2). 

До середньо придатних ґрунтів (2 підклас придатності) на території 

Колтівської сільської ради відносяться: сірі опідзолені поверхнево-глеюваті 

середньозмиті крупнопилувато-супіщані, дерново-карбонатні слабозмиті 

середньощебенюваті піщано-середньосуглинкові, дерново-слабопідзолисті 

зв’язнопіщані, сірі опідзолені поверхнево глеюваті слабозмиті 

крупнопилувато-супіщані. Вони займають більшою мірою центральну 

частину території (рис. 1). На території Почапівської сільської ради до 

середньо придатних відносять наступні ґрунти: дерново-карбонатні 

слабозмиті слабощебінюваті піщано-важкосуглинкові, дерново-карбонатні 

середньозмиті середньощебенюваті піщано-середньосуглинкові, дерново-

слабопідзолисті глеюваті зв’язнопіщані, які розміщені по всій території 

досліджень (рис. 2). 

Обмежено придатні ґрунти (3 підклас придатності) на території 

Колтівської с. р. – дернові глибокі глеюваті легкосуглинкові, сірі лісові 

середньозмиті зв’язнопіщані, дерново-карбонатні сильнозмиті 

сильнощебенюваті піщано-важкосуглинкові, дернові неглибокі глейові 

крупнопилувато-легкосуглинкові, розмістилися в західній та північно-східній 

частині с. р. Для Почапівської сільської ради – торфово-болотні карбонатні 

осушені піщано-важкосуглинкові, торфовища низинні карбонатні неглибокі 

осушені глибокопоховані добре розкладені осокові піщано-важкосуглинкові, 

що розмістились у центральній та південній частині цієї території (рис. 1, 2).  

Низько придатні ґрунти (4 підклас придатності) на території Колтівської 

сільської ради не було виявлено. На території Почапівської ради низько 

придатні ґрунти виявлено у південно-західній і центральній частині та до них 

відносять: торфовища низинні карбонатні глибокі осушені неглибокопоховані 
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добре розкладені осокові піщано-важкосуглинкові, змиті і розмиті ґрунти ярів 

і балок (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Картосхема придатності ґрунтів Колтівської сільської ради для 

вирощування озимої пшениці 
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Рис. 2. Картосхема придатності ґрунтів Почапівської сільської ради для 

вирощування озимої пшениці 

 

Найгіршими ґрунтами (5 підклас придатності) на території Колтівської 

сільської ради є торфовища низинні глибокі карбонатні добрерозкладені 

мілкопоховані осушені, торфовища низинні глибокі карбонатні добре 

розкладені глибоко поховані осушені, що розміщені у центральній частині 

населеного пункту. А у Почапівській с. р. таких ґрунтів є дуже мала кількість, 

і розміщені вони у центральній частині території (рис. 1, 2). 

Найбільш придатними ґрунтами для вирощування озимого жита у 

Колтівській сільській раді є дерново-слабопідзолисті зв’язнопіщані, сірі 

опідзолені поверхнево-глеюваті супіщані, сірі опідзолені поверхнево-глеюваті 

піщано-легкосуглинкові, що розміщені майже по всій частині території, проте 

незначними ареалами. На території Почапівської сільської ради – підзолисто-

дернові глеюваті слабозмиті супіщані, чорноземи карбонатні слабозмиті 

піщано-середньосуглинкові, дернові глибокі глеюваті зв’язнопіщані, лучно-

чорноземні карбонатні намиті піщано-середньосуглинкові, які переважають у 

західній та південно-західній частині території досліджень (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Картосхема придатності ґрунтів Колтівської сільської ради для 

вирощування озимого жита 

 

До середньо придатних ґрунтів у межах Колтівської сільської ради 

відносять: дерново-слабопідзолисті супіщані, дерново-слабопідзолисті 

глеюваті зв’язнопіщані, ясно-сірі опідзолені поверхнево-глеюваті слабозмиті 

супіщані, ясно-сірі опідзолені поверхнево-глеюваті середньо- і сильнозмиті 

легкосуглинкові, сірі опідзолені поверхнево-глеюваті піщано-легкосуглинкові 
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слабо- і середньозмиті, дерново-карбонатні слаборозвинені сильнощебенюваті 

піщано-середньосуглинкові, дерново-карбонатні середньощебенюваті піщано-

легкосуглинкові ґрунти, які розміщені у центральній та південній частині  

(рис. 3). Для Почапівської сільської ради середньо придатні ґрунти розміщені 

по всій території: дерново-карбонатні слабозмиті слабощебінюваті піщано-

важкосуглинкові, дерново-карбонатні середньозмиті середньощебенюваті 

піщано-середньосуглинкові, дерново-слабопідзолисті глеюваті зв’язнопіщані, 

лучно-чорноземні карбонатні піщано-середньосуглинкові, дернові глибокі 

глеюваті зв’язнопіщані, дернові глибокі карбонатні глеюваті пилувато-

середньосуглинкові, торфово-болотні карбонатні осушені піщано-

важкосуглинкові ґрунти (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Картосхема придатності ґрунтів Почапівської сільської ради  

для вирощування озимого жита 

 

Обмежено придатні ґрунти у Колтівській с. р. є такі: сірі опідзолені 

поверхнево-глеюваті сильнозмиті піщано-легкосуглинкові, опідзолені 

глеюваті намиті піщано-легкосуглинкові, дерново-карбонатні 

слаборозвинені сильнощебенюваті супіщані, дерново-карбонатні 

сильнозмиті сильнощебенюваті піщано-важкосуглинкові, дернові глибокі 
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глеюваті зв’язнопіщані, лучні глейові карбонатні піщано-легкосуглинкові 

ґрунти, які розташовані у північно- східній та західній частині с. р. Для 

Почапівської с. р. – дерново-карбонатні слабозмиті середньощебенюваті 

пилувато-легкосуглинкові ґрунти, що простягаються з півночі на північний-

схід (рис. 3, 4). 

До низько придатних ґрунтів на території Колтівської с. р. відносять: 

торфовища низинні глибокі карбонатні добрерозкладені мілкопоховані 

осушені важкосуглинкові, торфовища низинні глибокі карбонатні 

добрерозкладені глибокопоховані осушені важкосуглинкові, що розміщені у 

центральній частині. Для Почапівської с. р. – торфовища низинні карбонатні 

глибокі осушені неглибокопоховані добре розкладені осокові піщано-

важкосуглинкові, змиті і розмиті ґрунти ярів і балок, які розміщені на 

південному-заході та невелика територія у центральній частині (рис. 3, 4). 

Для вирощування ячменю найбільш придатними ґрунтами у межах 

Колтівської сільської ради є: дерново слабопідзолисті зв’язнопіщані, сірі 

опідзолені поверхнево-глеюваті піщано-легкосуглинкові ґрунти на 

лесоподібних відкладах, які знаходяться у північній частині території (рис. 5). 

Для Почапівської с. р. це такі ґрунти, як: підзолисто-дернові глеюваті 

слабозмиті супіщані, дерново-карбонатні слабощебенюваті піщано-

важкосуглинкові, дерново-карбонатні намиті слабощебенюваті піщано-

важкосуглинкові, чорноземи карбонатні піщано легко-середньосуглинкові 

ґрунти на елювії щільних карбонатних порід, чорноземи карбонатні 

слабозмиті піщано-середньосуглинкові, дернові глибокі глеюваті 

зв’язнопіщані, лучно-чорноземні карбонатні намиті піщано-

середньосуглинкові, дернові глибокі глейові осушені зв’язнопіщані, які 

розміщені у центральній частині (рис. 6). 

До середньо придатних ґрунтів у межах Колтівської сільської ради 

відносять: дерново-слабопідзолисті супіщані, дерново-слабопідзолисті 

глеюваті зв’язнопіщані, ясно-сірі опідзолені поверхнево-глеюваті слабозмиті 

супіщані, ясно-сірі опідзолені поверхнево-глеюваті середньо- і сильнозмиті 

легкосуглинкові, сірі опідзолені поверхнево-глеюваті піщано-легкосуглинкові 
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слабо- і середньозмиті, опідзолені глеюваті намиті піщано-легкосуглинкові, 

дерново-карбонатні слаборозвинені сильнощебенюваті піщано-

середньосуглинкові, дерново-карбонатні середньощебенюваті піщано-

легкосуглинкові на елювії щільних карбонатних порід, дернові глибокі 

глеюваті супіщані ґрунти, лучні глейові карбонатні піщано-легкосуглинкові 

ґрунти. Вони розміщені по всій території (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Картосхема придатності ґрунтів Колтівської сільської ради  

для вирощування ячменю 
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Рис. 6. Картосхема придатності ґрунтів Почапівської сільської ради  

для вирощування ячменю 

 

Для Почапівської с. р. виділяємо такі ґрунти, як: дерново-карбонатні 

середньозмиті середньощебенюваті піщано-середньосуглинкові, чорноземи 

вилуговані піщано-легкосуглинкові, лучні глейові карбонатні піщано-

легкосуглинкові, торфово-болотні карбонатні осушені піщано-

важкосуглинкові ґрунти, які розміщені по всій території (рис. 6).  

Обмежено придатні ґрунти на території Колтівської сільської ради 

розміщені у центральній та південній частині: дерново-карбонатні 

сильнозмиті сильнощебенюваті піщано-важкосуглинкові, дернові глибокі 

глеюваті зв’язнопіщані, дернові неглибокі глейові крупнопилувато-

легкосуглинкові, дернові неглибокі глеюваті карбонатні супіщані, торфовища 

низинні глибокі добрерозкладені осушені, торфовища низинні глибокі 

карбонатні добрерозкладені глибокопоховані осушені (рис. 5). У межах 

Почапівської с. р. – це: торфовища низинні карбонатні глибокі осушені 

неглибокопоховані добре розкладені осокові, що знаходяться у центральній та 

західній частині (рис. 6). 

Низько придатні та найгірші ґрунти Колтівської с. р. розміщені у західній 

частині, у Почапівській – на півдні і заході (рис 5, 6). 

Для вирощування вівса найбільш придатними ґрунтами на території 
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Колтівської сільської ради є: дерново-слабопідзолисті зв’язнопіщані, ясно-сірі 

опідзолені поверхнево-глеюваті супіщані, що залягають на півночі і 

північному-сході, а для Почапівської сільської ради – підзолисто-дернові 

глеюваті слабозмиті супіщані, що розміщені у північно-західній та незначна 

площа – у центральній частині (рис. 7, 8). 

 

 

Рис. 7. Картосхема придатності ґрунтів Колтівської сільської ради  

для вирощування вівса 

 

До середньо придатних ґрунтів на території Колтівської сільської ради 

відносять: дерново-слабопідзолисті супіщані, дерново-слабопідзолисті 

глеюваті зв’язнопіщані, ясно-сірі опідзолені поверхнево-глеюваті слабозмиті 
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супіщані, ясно-сірі опідзолені поверхнево-глеюваті середньо- і сильнозмиті 

легкосуглинкові, сірі опідзолені поверхнево-глеюваті піщано-легкосуглинкові 

слабо- і середньозмиті, опідзолені глеюваті намиті піщано-легкосуглинкові, 

дерново-карбонатні слаборозвинені сильнощебенюваті піщано-

середньосуглинкові, дерново-карбонатні середньощебінюваті піщано-

легкосуглинкові, дернові глибокі глеюваті супіщані ґрунти на сучасному 

алювії, лучні глейові карбонатні піщано-легкосуглинкові ґрунти (рис. 7). 

У межах Почапівської с. р. можна виділити такі ґрунти: дерново-

карбонатні слабозмиті слабощебенюваті піщано-важкосуглинкові, дерново-

карбонатні середньозмиті середньощебенюваті піщано-середньосуглинкові, 

дерново-слабопідзолисті глеюваті зв’язнопіщані, дерново-карбонатні намиті 

слабощебенюваті піщано-важкосуглинкові, чорноземи карбонатні 

середньозмиті слабощебенюваті піщано-середньосуглинкові, чорноземи 

вилуговані піщано-легкосуглинкові, дернові глибокі глеюваті зв’язнопіщані, 

лучні карбонатні глейові важкосуглинкові, торфово-болотні карбонатні 

осушені піщано-важкосуглинкові. Вони розмістились по всій території с. р. 

(рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Картосхема придатності ґрунтів Почапівської сільської ради  

для вирощування вівса 
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У центральній і південній частині території Колтівської с. р. було виявлено 

такі обмежено придатні ґрунти: сірі опідзолені поверхнево-глеюваті 

сильнозмиті піщано-легкосуглинкові, дерново-карбонатні середньощебенюваті 

супіщані, лучні глейові карбонатні піщано-середньосуглинкові, торфовища 

низинні глибокі карбонатні добрерозкладені мілкопоховані осушені, 

торфовища низинні глибокі карбонатні добре розкладені глибоко поховані 

осушені (рис. 7). Для Почапівської с. р. – торфовища низинні карбонатні 

глибокі осушені неглибокопоховані добре розкладені осокові, змиті і розмиті 

ґрунти ярів і балок. Вони поширені на півдні, центральній частині та 

південному-заході с. р. (рис. 8).  

Низько придатні ґрунти Колтівської с. р. розмістилися у західній частині 

даної території, а в Почапівської с. р. – у центральній частині. 

На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки: 

1. Агрокліматичні характеристики Золочівського району Львівської 

області є цілком придатні для вирощування певних зернових культур. 

Ґрунтовий покрив є дуже різноманітний за рахунок умов рельєфу, 

рослинності. Значну роль тут відіграють території підвищених денудаційних 

терас та заплавні території. 

2. За даними нашого дослідження можна сказати, що для вирощування 

озимої пшениці у Колтівській с. р. найбільшу частину займають ґрунти 2-го 

підкласу та відсутній 4-й, для озимого жита – 2-ий підклас, відсутній 5-й, для 

ячменю і вівса – 2-й, відсутній 4-й і 5-й підкласи. Для вирощування озимої 

пшениці та озимого жита у Почапівській с. р. найбільшу частку території 

займає 2-й підклас та відсутній 5-й, для ячменю – 1-й підклас найбільший, а 4-

й і 5-й відсутній, для вівса – 2-й, 4-й і 5-й підкласи відсутні. 

3. Ґрунти Колтівської сільської ради в цілому є екологічно стійкими. 

Максимальну площу займають ґрунти сприятливої екологічної стійкості –

1259,2 га та непридатні землі 5 підкласу – 872,5 га; ґрунти високої екологічної 

стійкості – 575,9 га. Ґрунти Почапівської с. р. також є досить стійкими. 

Найбільшу площу тут займають ґрунти сприятливої екологічної стійкості, 

значні площі ґрунтів дуже високої екологічної стійкості – 464,4 га. Незначні 
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площі ґрунтів, які є мало придатними – 36,9 га. Обов’язково потрібно 

враховувати їхні властивості, процеси, що в них протікають та їхню 

інтенсивність, щоб не порушити екологічної стійкості ґрунтів. Найменшу 

екологічну стійкість мають ґрунти з несприятливими фізико-хімічними 

властивостями, зокрема ґрунти, що розміщені на схилах значної крутизни та 

торфовища. Це середньо- та сильнозмиті ґрунти, що мають малу потужність 

гумусового горизонту, низький вміст гумусу. Потрібно зменшити 

антропогенний вплив на ці ґрунти, а деякі з них взагалі вилучити на певний 

час із сільськогосподарського використання. 

Щоб збільшити значення показників екологічної стійкості ґрунтів 

досліджуваної території, потрібно нормовано вносити органічні та мінеральні 

добрива, проводити меліоративні та правильно застосовувати агротехнічні 

заходи. 
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