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Анотація. Людство залежить від існування здорових ґрунтів, як для виробництва продуктів 

харчування, так і для забезпечення здорового, біорізноманітного середовища, серед інших 

функцій. COVID-19 загрожує доступності продуктів харчування у багатьох місцях світу через 

зрив ланцюгів харчування, брак робочої сили, закриті кордони та національні обмеження. Як 

наслідок, більше уваги приділяється місцевому виробництву продуктів харчування, що може 

призвести до більш інтенсивного навантаження на вразливі території та до деградації ґрунтів. Для 

підвищення стійкості населення, що стикається з цією пандемією та майбутніми глобальними 

кризами, необхідний перехід до парадигми, яка більшою мірою покладається на місцеве 

виробництво продуктів харчування на ґрунтах, за якими ретельно доглядають та захищають 

шляхом сталого менеджменту. Для досягнення цієї мети Міжурядова технічна група з питань 

ґрунтів (ITPS) рекомендує п'ять активних стратегій: покращений доступ до землі; надійне 

планування землекористування; сталий менеджмент ґрунтів; розширені дослідження та інвестиції 

в освіту та підвищення кваліфікації. 

 

 



“Грунт є незмірним сполучником життя, джерелом і призначенням 

усього. Це цілитель, реставратор і воскреситель, завдяки якому хвороба переходить у 

здоров'я, старість у юність, смерть у життя. Без належної турботи про нього у нас не 

може бути суспільства, тому що без належної турботи про нього ми не можемо мати 

життя»   Венделл Беррі (американський романіст) 

 

1. Не існує виробництва продуктів харчування без ґрунту 

 

Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19) випробовує здатність суспільств переживати 

надзвичайну глобальну ситуацію. Протягом історії людство пережило багато катаклізмів і 

катастроф, але вперше в Антропоцені ми стикаємося з кризою, що охоплює всю планету. 

Глобальний характер цієї кризи проливає нове світло на те, як гарантувати продовольчу безпеку, 

яка все більше залежатиме від достатньої площі родючих сільськогосподарських ґрунтів поблизу 

центрів населення. Здорові ґрунти утворюють наш найнеобхідніший природний ресурс для 

виробництва продуктів харчування, від якого залежить людське існування (Vargas Rojas et al., 

2016). 

Очевидно, що пандемія COVID-19 значно змінить наше життя і в майбутньому. У цьому 

документі, ми, члени Міжурядової технічної групи з ґрунтових питань (ITPS) FAO, ділимося 

своїм розумінням важливої ролі, яку відіграє сталий менедежмент ґрунтів у новій глобальній 

реальності. Дійсно, відповідний менеджмент ґрунтів є вкрай необхідним для вирішення та 

передбачення вимог щодо продовольчої безпеки та харчування, з якими зіткнуться уряди та 

окремі люди в постпандемічному світі.   
Наше глобальне суспільство часто покладається на щільні та взаємопов'язані мережі соціально-

економічних відносин, які багато в чому далеко не ефективні з екологічної точки зору, і не 

завжди підтримують потреби людей у харчових та поживних продуктах. Наше здоров'я 

безпосередньо пов'язане з якістю навколишнього середовища, в якому ми живемо, та з їжею, яку 

ми їмо, як це стосується ініціативи "Єдине здоров'я"3. Розвиток міст та інтенсивне землеробство в 

багатьох місцях призвели до значних втрат природних середовищ існування та біорізноманіття 

(FAO та ін., 2020). Вплив людини на навколишнє середовище посилює появу та поширення 

збудників хвороб (FAO et al., 2020). Потрібна сильна політика та дії, що підтримують здорові та 

продуктивні ґрунти, щоб забезпечити глобальну продовольчу безпеку та суверенітет міського та 

сільського населення у всьому світі (Wittman and Blesh, 2017). Важливо, щоб ґрунти в межах міст 

або поблизу були доступними, незабрудненими та зі сталим менеджментом, і тоді вони можуть 

сприяти безпечності місцевих систем виробництва продуктів харчування. 
 

3) Ініціатива Єдине здоров’я - це всесвітня стратегія для розширення міждисциплінарної співпраці та комунікацій у 

всіх аспектах охорони здоров’я для людей, тварин та навколишнього середовища (http://www.onehealthinitiative.com/) 
 

2. Вплив пандемії COVID-19 на продовольчу та ґрунтову безпеку 
  
 Існує прогноз, що більше людей загине від голоду через порушені ланцюги виробництва їжі під 

час пандемії, ніж від самої хвороби (FSIN, 2020). Нестача робочої сили для збирання та переробки 

продуктів, обмеження у перевезенні та переміщенні робітників через закриті кордони та 

національні блокування, а також дефіцит виробничих матеріалів (наприклад, насіння, добрива), 

спричинить серйозні загрози в доступності продуктів харчування. Навіть у районах, де 

рослинництво не порушено, багато систем посіву є монокультурами, призначеними для експорту, 

і не можуть забезпечити збалансоване харчування для місцевого та національного населення. 

Більше того, непропорційна втрата людей похилого віку через COVID-19 є загрозою безпечного 

виробництва продуктів харчування, оскільки в багатьох частинах світу переважна більшість 

фермерів та людей, які мають досвід ведення сільського господарства та розуміння ґрунтів, мають 

вік понад 50 років (наприклад, IFAD, 2019; Євростат, 2018). Таким чином, пандемія може 

призвести до значного дефіциту досвіду (Huynh et al., 2020) і, таким чином, знизити здатність 

продовжувати виробляти їжу та стало керувати грунтом по всьому світу. 



Крім того, тиск кризи COVID-19 на харчові системи також матиме прямий вплив на безпеку 

ґрунтів (Koch et al., 2013). Міжнародні обмеження на транспорт потребуватимуть більшого 

акценту на місцевому та національному виробництві продуктів харчування. У місцях, де площа 

земель, придатних для сільськогосподарського використання, обмежена, більш інтенсивний 

обробіток уже деградованих ґрунтів та розширення сільського господарства на вразливі райони 

можуть призвести до посилення деградації ґрунту, якщо не буде вдалого менеджменту (Willi et 

al., 2019). Деградація є наслідком виснаження грунту на вуглець та поживні речовини, посиленої 

ерозії, надмірного удобрення, засолення ґрунту, забруднення ґрунту та, зрештою, відбувається 

втрата ґрунтів, які є невідновлюваними ресурсами. Деградація ґрунту також призводить до 

збільшення атмосферних викидів CO2, що сприяє зміні клімату. Кінцевою точкою деградації 

ґрунту є постійні втрати ґрунту (Stocking, 2003). 

 

3. Сталий менеджмент ґрунту для створення та зміцнення харчових систем 
 

Щоб підготуватися до глобального зриву виробництва продуктів харчування з будь-якої 

причини, ми пропонуємо загальний перехід від сучасного акценту на глобалізованих харчових 

ланцюгах (King et al., 2017) до більш збалансованого підходу, який включає в себе також 

всебічні та різноманітні місцеві, національні та регіональні харчові мережі. Такий перехід 

допоможе побудувати більш стійкі та безпечні суспільства, що є в інтересах країн, які 

переймаються добробутом своїх громадян. Країнам та регіонам потрібно буде визначити шляхи 

сприяння місцевому виробництву продовольства, круговій агроекономіці та переробці залишків 

з потенціалом для сільського господарства (Jurgilevich et al., 2016). 

Разом з таким переходом ґрунти повинні бути оброблені та ретельно захищені (рис. 1). Важливо, 

щоб ми інвестували в стабільність систем виробництва харчових продуктів, і це передбачає 

турботу про довгострокове здоров'я ґрунтів, щоб зберегти структуру ґрунту, родючість, 

збалансовану динаміку органічних речовин та поживних речовин, біорізноманіття та всі 

відповідні послуги ґрунтових екосистем (Lal, 2020). 

Стійкі (сталі) системи виробництва продовольства, зокрема ті, що забезпечують продовольчу 

безпеку місцевого населення, потребуватимуть трансформації від земель, які використовуються 

для широких масштабних монокультур, до дуже різноманітного місцевого сільського 

господарства, особливо коли вони знаходяться поблизу або в межах міст, з метою сприяння 

продовольчим стійким міським центрам (рис. 2). Ця зміна повинна йти поруч із зміцненням 

потенціалу дрібних фермерів та обізнаності щодо ґрунтів. Сільські громади країн, що 

розвиваються, потребуватимуть доступних та локально адаптованих технологій для підтримки 

здоров'я ґрунтів, підтримуючи різноманітне та всебічне виробництво продуктів харчування. У 

довгостроковій перспективі це вимагає від урядів та власників землі піклуватися про ґрунти як 

про обмежений ресурс та вживати заходів для запобігання їх деградації (FAO, 2017). 

Майбутня сільськогосподарська політика повинна зосереджуватися на узгоджених глобальних 

аграрних правилах, щоб уникнути контрпродуктивних втручань на ринку та сприяти співпраці та 

спрямовувати перехід до більш різноманітних збалансованих систем. Таким чином максимальну 

продовольчу безпеку можна досягти на основі місцевих ланцюгів виробництва продуктів 

харчування. Уряди також повинні підтримувати науково-дослідні та освітні сфери, які 

зосереджуються на продовольчій безпеці (ґрунт, вода, насіння, системи менеджменту, переробка 

тощо) навіть у розпал глобальних проблем у галузі охорони здоров'я, оскільки вони будуть ще 

важливішими для побудови продовольчої стійкісті після COVID-19. Багато країн мають 

стратегічні запаси зерна для задоволення майбутніх національних або міжнародних потреб, які 

можуть вирішити гострий дефіцит продовольства. Таким же чином нам потрібно створити 

"Стратегічні ґрунтові резерви". Під цим ми не маємо на увазі замикання ґрунтів, які потім 

можуть бути використані у разі майбутньої катастрофічної втрати ґрунту. Ми маємо на увазі 

збереження, охорону та вдосконалення земель, придатних для сільського господарства, та 

відновлення міжміських земель. Стратегічні ґрунтові заповідники можуть допомогти вирішити 

тривалий хронічний дефіцит продуктів харчування. 



Безпека ґрунту, як частина глобальних, регіональних, національних та місцевих стратегій, 

забезпечить стійкість перед такими кризами, які ми зараз переживаємо. Головною метою має 

бути досягнення глобальної продовольчої безпеки та уникнення збільшення розривів між 

суспільствами. Сказане вище відповідає цілям ООН у галузі сталого розвитку: Ні бідності, 

Нульовий голод, Чиста вода, Стійкі міста, Відповідальне споживання та виробництво, 

Кліматичні дії та Життя на Землі. Рекомендації Глобального ґрунтового партнерства, 

представлені у Добровільних рекомендаціях щодо сталого менеджменту ґрунтів (FAO, 2017) або 

запропонованому механізмом RECSOIL (FAO, 2019a) щодо підвищення стійкості ґрунтів 

шляхом збільшення органічного вуглецю ґрунту в рамках спільної роботи Koronivia. щодо 

дорожньої карти сільського господарства (FAO, 2018), зараз є актуальними як ніколи. 

З огляду на вищевикладене, ITPS рекомендує п'ять активних стратегій, які забезпечать, щоб у 

кожному регіоні / країні було достатньо продуктивного ґрунту, за стійкого менеджменту якого 

можливо було б прогодувати своє населення. Ці стратегії - це доступ до землі, надійне 

планування землекористування, стлалий менеджмент ґрунту, дослідження, освіта та 

розширення. 

  

 

- Доступ до землі - необхідно переглянути національну політику щодо землеволодіння для 

регулювання міжнародної власності на землю. Доступ місцевих жителів до землі, 

продуктів харчування та засобів існування повинен бути забезпечений шляхом 

уникненням порушень прав землевласників підприємствами або державою (ФАО, 2012). 

Таким же чином необхідно також переглянути важливість малих сімейних  господарств, 

які значною мірою сприяють підтримці здорових ґрунтів та стійкості місцевих громад у 

разі кризи. 

- Розумне планування землекористування - необхідність збереження та вдосконалення 

місцевих земель з аграрним потенціалом, а також перетворення або відновлення 

маргінальних територій, за необхідності виробництва продуктів харчування, захищаючи 

життєво важливі екосистеми, має стати частиною планування землекористування у всіх 

схемах міського та сільського розвитку. Зокрема, ті ґрунти, які мають високу цінність для 

виробництва продуктів харчування, повинні бути захищені від запечатування земель 

через урбанізацію, інфраструктуру або промислову діяльність. Це можна зробити, 

наприклад, шляхом створення карт придатності ґрунтів для сільськогосподарських 

культур, використовуючи такі підходи, як Агроекологічне районування (зонування) (AEZ) 

(FAO, 2002).  
- Сталий менеджмент грунту - Для запобігання деградації та опустелювання земель 

необхідні сільськогосподарські грунтоохоронні заходи на конкретній ділянці Це 

забезпечить доступність продуктивних ґрунтів для нинішніх та майбутніх поколінь. 

Зокрема, це вимагає вжиття відповідних заходів для підтримання та, за необхідності, 

поліпшення родючості ґрунтів шляхом комплексного удобрення. Режими удобрення 

повинні враховувати потреби культур у поживних речовинах, можливість взаємодії 

поживних речовин добрив з різними ґрунтами і їх власною родючістю та розробку 

стратегій щодо мінімізації забруднення ґрунту. (FAO, 2019b). Зокрема, до розвитку 

виробництва харчових продуктів у міських районах слід підходити обережно і включати 

відповідні тестування, щоб гарантувати, що існуюче забруднення ґрунту не призводить до 

токсичних рівнів забруднень у вироблених продуктах харчування (Li et al., 2018).  
- Дослідження - Сталі та гнучкі ґрунтові системи для виробництва продуктів харчування 

потребуватимуть посилення дослідницьких зусиль з використанням нових підходів та 

міждисциплінарності. Загрози для сталого менеджменту ґрунту не є новими, але 

дослідження, які стосуються збереження якості ґрунту для сільського господарства та 

реверсування деградації ґрунтів, стануть ще важливішими. Потрібно значно більше 

досліджень щодо збільшення та підтримання органічного вуглецю ґрунту (Torquebiau et 

al., 2018). Дослідження з питань запечатування земель слід переглянути, щоб навчитися 

«розпечатувати» ґрунти, для повернення їх до сталого використання у сільському 



господарстві та лісівництві (Artmann, 2016). Слід зосередити увагу на міських та 

приміських ґрунтах для виробництва продуктів харчування. 
 

- Освіта та розширення - Включення ґрунтів у всі рівні освітніх програм є необхідним 

для підвищення обізнаності про важливість ґрунтів у нашому житті. Посилення служб 

розширення, передачі технологій та розбудови потенціалу підтримає місцевих фермерів у 

застосуванні сталої практики. Створення мобільних ґрунтових лабораторій допоможе 

швидко діагностувати та вирішити проблеми на місцевому рівні. 

Ґрунти є кінцевим, невідновлюваним, багатосистемним джерелом життя, і тим не менш, їх 

майже не помітно в актах та політиці прийняття рішень. Нова реальність після пандемії повинна 

гарантувати, що ґрунт буде визнаний величезним сполучником (з'єднувачем) та постачальником 

послуг, який сполучає наше життя з усіма потребами людини в продуктах харчування, здоров’ї 

та безпеці (Moyer, 2020). Турбота про ґрунти вкрай необхідна для зменшення наслідків 

глобальних порушень, таких як нинішня криза COVID-19. 
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Рис. 1: В основі концепції стійкості лежить зв’язок із землею та повага між поколіннями. Основи та секрети, як дбати про 

грунт, передаються від старших до молоді.©Matteo Sala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2: Міське та приміське сільське господарство для поліпшення харчування та життєдіяльності малозабезпечених 

сімей в рамках Спеціальної програми продовольчої безпеки (Каракас, Венесуела). ©FAO/Giuseppe Bizzarri 


