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ДІАГНОСТУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ  
МЕТОДАМИ МАГНІТОМЕТРІЇ 

 
(Представлено членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. П.О. Міненком) 
Еколого-генетичний статус ґрунтів, що визначається ходом процесу ґрунтоутворення, є вирішальним фактором при 

оптимізації його сільськогосподарського використання для досягнення сталого стану. Визначення розробленого в Україні 
якісного показника такого статусу (КВАГ) характеризується високими витратами ресурсів та праці. Для вирішення про-
блеми пропонується заміна агрохімічних методів досліджень на менш вартісні магнітні. Мета дослідження – показати інфо-
рмативність геофізичних методів для індикації процесу педогенезу на прикладі чорноземів опідзолених Харківської області. 
Використано стандартизовані дослідження визначення вмісту органічного вуглецю, гранулометричного складу, рН. Харак-
теристику місця відбору проб на схилі проводили за допомогою визначення індексу ерозійної небезпеки. Було проведено від-
бір зразків та вимірювання у лабораторних умовах питомої магнітної сприйнятливості ґрунту (МС). Дослідні ділянки були 
розташовані в ареалі поширення чорноземів опідзолених, у північній частині Харківського району та центральній частині 
Печенізького району Харківської області. Генетична належність ґрунту була попередньо визначена за картами великомасш-
табного обстеження та уточнена польовими дослідженнями. Для ґрунтів схилу, що ускладнений ерозійними процесами, спо-
стерігається залежність МС від генетичного статусу. Це дає змогу використання МС не лише у межах єдиного агроценозу, 
а й у суміжних агроландшафтах для ґрунтів, розвиток яких ускладнений гідроморфізмом. Дослід було проведено на одноле-
совій терасі р. Сіверський Донець, де розвинуті ґрунти різного ступеня гідроморфізму. На прикладі опідзолених ґрунтів Ха-
рківщини показано можливість індикації прояву гідроморфних процесів у нижній частині ґрунтового профілю. Зафіксовано 
зниження значень МС порівняно з фоновими. На прикладі ріллі показано можливість заміни вартісного визначення вмісту 
гумусу на більш дешеве вимірювання МС при визначенні показників еколого-генетичного статусу ґрунту Коефіцієнт коре-
ляції між показниками КВАГ та КВАМС (заміна визначення гумусу на МС) склав ρ=0,901.  

Ключові слова: ґрунти, магнітна сприйнятливість, схил, гумус, гідроморфізм. 
 
Вступ. Питання збереження родючості ґрунтового по-

криву стоїть не лише перед землекористувачами та агра-
рною наукою, а й перед державою в цілому. Це можливо 
лише за умови поєднання зусиль усієї наукової спільноти 
для розробки нових методів та методик дослідження вла-
стивостей ґрунту, що дозволить робити більш точні, опти-
мальні та виважені рекомендації з їх моніторингу, охорони 
та використання. Значні обсяги ґрунтів у активному обро-
бітку (площа ріллі понад 32 млн га) та велика кількість фо-
рмальних землеволодінь (близько 7 млн га) вимагають 
росту продуктивності ґрунтових обстежень, причому з по-
чатком функціонування ринку земель сільськогосподар-
ського призначення актуальність таких досліджень буде 
тільки зростати (Cоловей, 2016).  

Стан проблеми. Напрямок, у якому відбувається 
процес ґрунтоутворення, – найважливіший параметр ха-
рактеристики ґрунтового покриву, що визначає його еко-
лого-генетичний статус. Саме він є вирішальним 
фактором при оптимізації його сільськогосподарського 
використання для досягнення сталого стану.  

Для визначення ходу ґрунтоутворення досліджу-
ється профіль ґрунту, саме від особливостей поєднання 
його горизонтів і залежить генетичний статус. Для змен-
шення впливу суб'єктивного чинника у світі розвива-
ються методики діагностування за якісними ознаками. В 
Україні свого часу було запропоновано методи, що ґрун-
туються на особливостях профільного розподілу гумусу 
(КПНГ) та співвідношеннях між умістом гумусу та фізич-
ної глини (КВАГ) (Полупан та ін., 20051). Застосування 
цих методів частково обмежується високою працеємні-
стю та ресурсоємністю визначень та відбору проб.  

Відомі спроби заміни агрофізичних та агрохімічних 
методів дослідження геофізичними, насамперед магні-
тометричними та електрометричними. Цей напрямок в 

Україні розвивається під назвою "агрогеофізика" (Сухо-
рада, 2001). Найбільшого поширення набули саме маг-
нітні (педомагнітні) методи з використанням різних видів 
магнітної сприйнятливості (МС) (Шепельта ін., 2001). Її 
визначення характеризуються на порядок нижчими ви-
тратами ресурсів порівняно з класичними ґрунтознав-
чими технологіями. Основою їх застосування став тісний 
зв'язок між умістом органічного вуглецю (Сорг) та МС 
(Menshov et al., 2018). Такий зв'язок доведено для біль-
шості автоморфних ґрунтів у різних природно-кліматич-
них зонах. Найбільш докладно вивчений зв'язок між 
умістом гумусу та МС на прикладі Чехії (коефіцієнт коре-
ляції досягає: R2=0,97) (Jakšík et al., 2016), Китаю (Wang 
et al., 2008), Бразилії (R2=0,85) (Peluco et al., 2013). В Ук-
раїні також було показано високий ступінь зв'язку між 
умістом гумусу та МС: R2=0,76 для чорнозему типового 
(Назарок та ін., 2015). Свого часу нами було проведено 
дослідження статистичних характеристик паралельного 
застосування для визначення еродованості ґрунтів да-
них про МС, уміст гумусу та результатів математичного 
моделювання ерозії (індекс ерозійної небезпеки за Куце-
нком (Куценко та Тімченко, 2016). Результати показали 
практичну ідентичність використання як даних про вміст 
гумусу, так і даних про МС ґрунту при оцінюванні його 
еродованості (Круглов та ін., 2018). 

Високий ступінь зв'язку МС та вмісту гумусу було по-
казано і на прикладі схилових чорноземних ґрунтів пів-
денної частини Харківської області. У цьому дослідженні 
коефіцієнт кореляції Спірмена у парі – уміст гумусу – МС 
лежить у межах 0,75–0,81 та залежить від частоти визна-
чення (Круглов та ін., 2019). 

Концентрація сильномагнітних сполук заліза у глини-
стій фракції (ФГ) зумовлює і зв'язок між вмістом фізичної 
глини та МС. Так високий ступінь зв'язку МС та вмісту ФГ 
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схилових ґрунтів півдня Бразилії був показаний бразиль-
ськими дослідниками (Santos et al., 2013). Нами було ви-
явлено значення цього показника R2=0,83 для 
чорноземів півночі Харківщини (Круглов, 2012). Тому пе-
рспективним видається наукове дослідження, що розг-
ляне варіанти заміни найбільш ресурсоємних методів 
агрофізики та агрохімії магнітними методами. 

При дослідженні явищ ерозії та деструкції ґрунтового 
покриву необхідно враховувати антропогенний вплив на 
довкілля (Falshtynskyi et al., 2018; Petlovanyi et al., 2019), 
що може вносити суттєві зміни у магнітні властивості ґру-
нтів. Крім того, важливими є сучасні неотектонічні рухи 
(Ivanik et al., 2019). Загальна теорія та методологія за-
стосування інноваційних магнітних методів, а також де-
які практичні результати робіт наведені у (Меньшов та 
Сухорада, 2017; Gadirov et al., 2018; Меньшов, 2016, 
2018; Menshov et al., 2020). Теоретичні основи моделю-
вання геофізичних параметрів наводяться у (Вижва та 
ін., 2017; Продайвода та ін., 2000). 

Мета дослідження – показати інформативність гео-
фізичних методів для індикації процесу педогенезу на 
прикладі чорноземів опідзолених Харківської області.  

Методи та об'єкти. При виконанні дослідження вико-
ристано стандартизовані дослідження визначення вмі-
сту органічного вуглецю (з подальшим перерахунком у 
гумус) за ДСТУ ISO 14235:2005 та визначення грануло-
метричного складу ґрунту методом піпетки у модифікації 
Н.А. Качинського (ДСТУ-4730:2007), визначення рН (ISO 
10390:2005, IDT): ДСТУ ISO 10390:2007). Характерис-
тику місця відбору проб на схилі проводили за допомо-
гою визначення індексу ерозійної небезпеки (Куценко та 
Тімченко, 2016). Питому магнітну сприйнятливість ґру-
нту (МС) визначали за допомогою лабораторного капа-
містка KLY-2 (Agico) та двочастотного капаметра MS2 
(Bartington) за методикою, що наведена у (Evans and 
Heller, 2003). Маса зразка ґрунту визначалася за допо-
могою електронних ваг Ohaus 402.  

Дослідні ділянки були розташовані в ареалі поши-
рення чорноземів опідзолених – північна частина Харків-
ського району та центральній частині Печенізького 
району Харківської області (рис. 1), оглядову карту наве-
дено на рис. 1,б. Генетична належність ґрунту була по-
передньо визначена за картами великомасштабного 
обстеження та уточнена польовими дослідженнями. 

 

 
а б в 

Рис. 1. Схема розміщення дослідних ділянок:  
а – ділянка 1, територія відбору проб верхнього горизонту ґрунту, б – оглядова карта місцевості, 

в – ділянка 2, місця закладки ґрунтових розрізів 
 

Дослідна ділянка 1 використовується як рілля місцевим 
сільськогосподарським підприємством та розташована на 
схилі крутизною 4–5°. Всього було відібрано на різних еле-
ментах схилу 23 проби ґрунту. З південної сторони ділянка 
обмежується лісосмугою, а з північної – автодорогою міс-
цевого значення. Основне завдання досліджень – показати 
результати заміни агрохімічних показників та встановити їх 
зв'язок із геофізичними параметрами.  

Дослідна ділянка 2 використовується як пасовище. 
Вона розташована в межах річкової долини Сіверського 
Донця. Було досліджено 5 ґрунтових розрізів з відбором 
проб ґрунту з генетичних горизонтів. Акцент було зроблено 
на ілюстрацію змін якісних показників еколого-генетичного 
статусу ґрунтів залежно від ступеня їх гідроморфності. 

Результати та їх обговорення. Традиційно для за-
гальної характеристики господарських властивостей 
ґрунтового покриву використовують обмежений набір 
параметрі: уміст Сорг (гумусу), уміст фізичної глини (фра-
кція дрібніше 0,01 мм), рН, уміст обмінних фосфору та 
калію. Звичайно вони залежать від особливостей вико-
ристання території (система землеробства, удобрення, 
протиерозійний захист, меліорації).  

На території дослідної ділянки 1 було відібрано 23 
проби ґрунту з шару 0–30 см, у яких було визначено 
вміст гумусу та фізичної глини. Третім визначеним пара-
метром ґрунтів стала питома магнітна сприйнятливість. 
Результати подано в табл. 1.  

 
Таблиця  1   

Результати визначення деяких характеристик ґрунту ділянки 1 
Показник N Середнє 

арифм. Медіана Мінімум Максимум Станд. відхилення Коеф. варіації, % 
Уміст гумусу, % 23 3,52 3,38 2,70 4,37 0,52 14,85 
Уміст фіз. глини, % 23 53,60 53,95 43,66 60,15 4,20 7,83 
МС, 10–9 м3/кг 23 644,44 588,96 509,34 810,78 102,82 15,95 

 
Як бачимо, варіативність показників МС та умісту гу-

мусу є практично ідентичними, особливо з огляду на 
вищу відносну похибку при визначенні за ДСТУ ISO 
14235 порівняно з визначенням МС. Значення середнього 

арифметичного всіх трьох характеристик відрізняються 
від значень медіани, що пояснюється нееквівалентною 
кількістю відібраних проб на кожному з елементів схилу 
– у верхній, середній та нижній частинах. Враховуючи 
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 розвиток ерозійних процесів варіативність умісту гумусу та 
МС є досить помірною, а вміст фізичної глини у цьому ас-
пекті є найбільш консервативним. Падіння вмісту гумусу по 
профілю становить 38 %, а фізичної глини – 27,2 %. 

Поряд з вказаними показниками предметом ви-
вчення ґрунтознавців у останні роки стають їх похідні, 
що, на думку авторів, найкраще відображають еколого-
генетичний статус ґрунту (Полупан та ін., 20052). До та-
ких передусім відносять КВАГ (у межах типу) – відно-
шення вмісту гумусу до вмісту фізичної глини у шарі 0–
30 см. У табл. 2 подано результати такого перерахунку 
(помножене на 10). У межах даного дослідження запро-
поновано заміну вмісту гумусу в подібних формулах на 
МС (КВАМС). На території дослідної ділянки розвинуті 
ерозійні процеси, тому важливою характеристикою мі-
сця відбору проби є результат моделювання інтенсивно-
сті ерозійних процесів. Нами було прийнято коефіцієнт 
ерозійної небезпеки за М. Куценком (ЕІ), що враховує ос-
новні параметри: довжину та крутизну схилу, шорсткість 
поверхні та максимальну нерозмивну швидкість водного 
потоку. Крутизна поверхні та довжина схилу визнача-
лась за допомогою QGis, де аналізувались дані, отри-
мані за допомогою оцифрованої топокарти 1 : 10 000. 
Результати розрахунків представлено в табл. 2. 

Дані табл. 2 свідчать про однакові показники варіати-
вності КВАГ та КВАМС, що характеризуються як незна-
чні (Лакин, 1985). Коефіцієнту ерозійної небезпеки ІЕ, 
навпаки, притаманна висока варіативність. Відмінності 
середніх значень від медіани значно нижчі за аналогічну 
характеристику даних табл. 1. Значення КВАГ (0,51–
0,78) характерні для чорноземів опідзолених на схилах 
(Полупан та ін., 20051). Висновок про коректність заміни 
вмісту гумусу на МС при визначенні еколого-генетичного 
статусу ґрунтів можна зробити на основі кореляції осно-
вних їх показників (табл. 3). Враховуючи невелику кіль-
кість точок опробувань (n=23) та високу різницю між 
середнім арифметичним та медіаною у виборках, для 
дослідження зв'язку використовувався коефіцієнт коре-
ляції Спірмена ρ. 

Як бачимо, між КВАГ та КВАМС зафіксовано тісний 
зв'язок (ρ=0,90). При цьому КВАМС має дещо вищий сту-
пінь зв'язку з усіма іншими досліджуваними показниками, 
а у випадку з ІЕ – суттєво вищий. Отже, КВАГ є показни-
ком більш стійким до дії ерозійних процесів порівняно з 
КВАМС, МС та, особливо, вмістом гумусу. Особливості 
розсіювання КВАГ та КВАМС зображено на рис. 2. 

Таблиця  2   
Результати розрахунків деяких характеристик ґрунту ділянки 1 

Показник N Середнє 
арифм. Медіана Мінімум Максимум Станд. відхилення Коеф. варіації, % 

КВАГ 23 0,6571 0,6701 0,5108 0,7827 0,0770 11,84 
КВАМС 23 11,9941 11,8345 9,8480 14,2343 1,3816 11,51 
ІЕ 23 1,3516 1,3951 0,4662 1,8187 0,4558 33,33 
 

Таблиця  3   
Значення кореляції Спірмена між досліджуваними показниками, (n=23, p<0,05) 

Показник ІЕ КВАГ КВАМС МС Уміст гумусу 
ІЕ - -0,5345 -0,6778 -0,8181 -0,8250 
КВАГ -0,5345 - 0,9012 0,7628 0,8151 
КВАМС -0,6778 0,9012 - 0,9002 0,8527 
МС -0,8181 0,7628 0,9002 - 0,9463 
Уміст гумусу -0,8250 0,8151 0,8527 0,9463 - 

 

0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80

КВАГ

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

КВ
АМ

С

 
Рис. 2. Діаграма розсіювання КВАГ та КВАМС ґрунтів дослідної ділянки 1 

 
Як показано на рис. 2 зв'язок між двома досліджува-

ними параметрами є досить тісним, найбільший ступінь 
відхилення від лінії тренду характерний для верхнього 
квартилю значень вибірок. Ці точки відбору у натурі від-
повідають верхній частині схилу.  

Якщо на ґрунтах схилу, навіть ускладненому ерозій-
ними процесами, спостерігається досить виражена ін-
формативність МС для індикації генетичного статусу, то 
виникає питання використання її не лише в межах єди-
ного агроценозу, а й у суміжних агроландшафтах для 
ґрунтів, педогенез яких ускладнений гідроморфізмом. 
Такий дослід було поставлено на однолесовій терасі 

р. Сіверський Донець, де розвинуті ґрунти різного сту-
пеня гідроморфізму (Лебедь та Соловей, 2019). Було 
закладено 5 розрізів, що представлені як автоморфними 
ґрунтами, так і з різним ступенем гідроморфізму. 

МС ґрунтів заплав Лісостепової зони України зале-
жить від їх ландшафтного положення, її значення зрос-
тає у ряду субаквальні – супераквальні – елювіальні 
елементарні геохімічні ландшафти (Сухорада та ін., 
2005). Гідроморфний процес сприяє утворенню закисних 
форм заліза у ґрунтах, тобто їх МС має низькі та помірні 
значення (Водяницкий, 1989). 

У рамках виконання даного дослідження для відібраних 
проб ділянки 2 було визначено, аналогічно до ділянки 1: 
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МС, уміст гумусу та фізичної глини. Для додаткового  
діагностування гігроморфних процесів визначалась рН ге-
нетичних горизонтів ґрунтового профілю. Результати вимі-
рювання та короткий опис будови профілів подано на 
рис. 3. Загальною рисою розрізів є їх невелика потужність 
– горизонт Р починається з рівня 100–120 см. 

МС ґрунтотворної породи досліджених ґрунтів  
лежить у межах 50-100∙10–9 м3/кг за винятком оглеєного 
ґрунту розрізу 3, що знижується до 10∙10–9 м3/кг. Фонові зна-
чення для лесів Харківської області дещо вищі: 130-210∙10–

9 м3/кг (Круглов та ін., 2019). На прояви гігроморфізму 
та сольових процесів вказує поступове підвищення рН з 
глибиною у всіх випадках.  

Аналогічно до досліджень з пробами ділянки 1 було 
проведено визначення КВАГ та КВАМС. Результати 
представлено в табл. 4.  

Результати КВАГ дещо вищі, ніж у ґрунтів ділянки 1, 
що пояснюється режимом використання ділянки (пере-
ліг). Значення КВАМС лежить у межах діапазону, прита-
манного ґрунтам ділянки 1, за винятком розрізу Р4П, 
який характеризується також підвищеним значенням 
КВАГ. Зв'язку між КВАГ та КВАМС не виявлено.  

Загальний обсяг вибірки проб ґрунтів з різних генети-
чних горизонтів становить 27 зразків. Було досліджено 
можливий зв'язок між основними показниками. Резуль-
тати наведено в табл. 5. 

 
Таблиця  4  

Результати визначень КВАГ та КВАМС у ґрунтах дослідної ділянки 2 
№ розрізу Назва ґрунту КВАГ КВАМС 

Р1П Лучно-чорноземний (опідзолений) глибоко-слабоосолоділий важкосуглинковий 1,1 8,13 
Р2П Чорнозем опідзолений важкосуглинковий на лесі 1,0 13,2 
Р3П Дерновий опідзолений глеюватий легкосуглинковий 1,0 12,6 
Р4П Чорноземно-лучний слабосолонцюватий легкосуглинковий 1,5 24 
Р5П Лучно-чорноземний слабосолонцюватий легкосуглинковий на лесі 1,4 11,3 

 

 
Рис. 3. Схематичний опис та досліджувані характеристики ґрунтових розрізів ділянки 2:  

а – лучно-чорноземний (опідзолений) глибоко-слабоосолоділий важкосуглинковий; б – чорнозем опідзолений важкосуглинковий  
на лесі; в – дерновий опідзолений глеюватий легкосуглинковий; г – чорноземно-лучний слабосолонцюватий легкосуглинковий;  

д – лучно-чорноземний слабосолонцюватий легкосуглинковий на лесі 
 

Таблиця  5   
Значення кореляції Спірмена між досліджуваними показниками ділянки 2, (n= 27, p <0,05) 

Показники МС  Уміст гумусу Уміст фіз. глини рН 
МС - 0,779 -0,069 -0,368 
Уміст гумусу 0,779 - 0,598 -0,547 
Уміст фіз. глини -0,069 0,598 - -0,352 
рН -0,368 -0,547 -0,352 - 
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Слід відзначити доволі високу кореляцію між МС та вмі-
стом гумусу. Взагалі, у даному варіанті саме вміст гумусу є 
ключовою ланкою зв'язку – спостерігається доволі значний 
коефіцієнт ρ зі всіма дослідженими показниками.  

За формулою отримання КВАГ було обчислено зна-
чення цього показника для окремих генетичних горизон-
тів. Якщо для верхніх горизонтів зв'язку між КВАГ та 
КВАМС не виявлено, то при аналізі усіх проб було отри-
мано ρ=0,61, що нижче, ніж аналогічні показники для ґру-
нтового покриву ділянки 1. Проте високий ступінь зв'язку 
між умістом гумусу та МС, а також середній між КВАГ та 
КВАМС дозволяє зробити припущення про перспектив-
ність заміщення визначення умісту гумусу для вияв-
лення процесів педогенезу. 

Висновки. Геофізичні методи, передусім магнітні, 
мають значні перспективи застосування у ґрунтознавчих 
дослідженнях. На прикладі опідзолених ґрунтів Харків-
щини показано можливість індикації прояву гідроморф-
них процесів у нижній частині ґрунтового профілю 
(зниження значень МС порівняно з фоновими). На прик-
ладі ріллі показано можливість заміни вартісного визна-
чення вмісту гумусу на більш дешеве вимірювання МС 
при визначенні показників еколого-генетичного статусу 
ґрунту (КВАГ). Коефіцієнт кореляції між показниками 
КВАГ та КВАМС досягає у наших дослідах ρ=0,901, що, 
на нашу думку, дозволить більш широко застосовувати 
магнітні методи при проведенні ґрунтових обстежень. 
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CHERNOZEM SOIL GENETIC FEATURES DIAGNOSIS WITH MAGNETIC METHODS 

 
The ecological-genetic status of soil is determined by the course of the soil-forming process and is the main factor in optimizing the agricultural 

use to achieve a sustainable state. The definition of a qualitative indicator of this status (KVAG) is developed in Ukraine and is characterized as 
costing and resource intensive. To solve the problem, it is proposed to replace agrochemical methods with less costly magnetic ones. The purpose 
of the study is to show the informativeness of geophysical methods for the indication of the process of pedogenesis on the example of chernozems 
podzolized of Kharkiv region. We used the standardized studies of determination of organic carbon content, determination of the particle size 
distribution of soil, and pH analysis. The characteristic of the sampling site on the slope was performed by determining the erosion hazard index. The 
mass-specific magnetic susceptibility of soil (MS) was determined and then calculated. The study sites were located at the area of distribution of 
chernozems podzolized in the northern part of Kharkiv district and the central part of Pechenigy district of Kharkiv region. Soil genetic identity has 
been determined initially at the large-scale survey map and refined by field studies. The erosion processes complicated the soil study at the slope. 
We registered high informativeness of MS for the indication of genetic status. MS is relevant to use not only within a single agrocenosis, but also in 
agrolandscapes for soils which pedogenesis is complicated by hydromorphism. The experiment was performed at one-lane terrace of the Siverskyi 
Donets River, where soils of varying degrees of hydromorphism are developed. Magnetic methods have significant outlook for their application in 
soil studies. The example of the podzolized soils investigation of Kharkiv region shows the possibility of the identification of hydromorphic processes 
in the lower part of the soil profile (decrease of the values of MS compared to the background). The example of the arable land shows the possibility 
of replacing the high-cost determining of the humus content by much cheaper MS as the indicator of ecological-genetic status of soil (KVAG). The 
correlation coefficient between the KVAG and KVAMS (based on the MS measuring) is: ρ = 0.901.  

Keywords: soil, magnetic susceptibility, slope, humus, hydromorphism.  
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ МЕТОДАМИ МАГНИТОМЕТРИИ 

 
Эколого-генетический статус почв определяется ходом процесса почвообразования и является решающим фактором при опти-

мизации его сельскохозяйственного использования для достижения устойчивого состояния. Определение разработанного в Украине 
качественного показателя такого статуса (КВАГ) характеризуется высокими затратами ресурсов и труда. Для решения проблемы 
предлагается замена агрохимических методов исследований на менее дорогие магнитные анализы. Цель исследования – показать ин-
формативность геофизических методов для индикации процесса педогенеза на примере черноземов оподзоленных Харьковской обла-
сти. Использованы стандартизированные исследования определения содержания органического углерода, гранулометрического 
состава, рН. Характеристику места отбора проб на склоне проводили с помощью определения индекса эрозионной опасности. Был 
проведен отбор образцов и измерение в лабораторных условиях удельной магнитной восприимчивости почвы (МВ). Опытные участки 
были расположены в ареале распространения черноземов оподзоленных, в северной части Харьковского района и центральной части 
Печенежского района Харьковской области. Генетическая характеристика почвы была предварительно определена по картам крупно-
масштабного обследования и уточнена полевыми исследованиями. Для почв склона, осложненных эрозионными процессами, наблюда-
ется зависимость МВ от генетического статуса. Это позволяет использовать МВ не только в рамках одного агроценоза, но и в 
смежных агроландшафтах для почв, развитие которых затруднено гидроморфизмом. Опыт был проведен на однолесовой террасе 
р. Северский Донец, где развиты почвы разной степени гидроморфности. На примере оподзоленных почв Харьковской области пока-
зана возможность индикации проявления гидроморфных процессов в нижней части почвенного профиля. Зафиксировано снижение зна-
чений МВ по сравнению с фоновыми. На примере пашни показана возможность замены дорогого определения содержания гумуса более 
дешевой МВ при определении показателей эколого-генетического статуса почвы. Коэффициент корреляции между показателями КВАГ 
и КВАМС (замена определения гумуса на МВ) составил ρ=0,901. 

Ключевые слова: почва, магнитная восприимчивость, склон, гумус, гидроморфизм. 


