ХРОНІКА
Інформація
про проведення VIII з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України
5–9 липня 2010 року на базі Житомирського національного агроекологічного університету відбувся черговий VIII з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України. Девіз з’їзду –
«Охороні ґрунтів – державну підтримку».
У роботі з’їзду взяли участь 150 делегатів із 23 відділень Товариства, 50 учасників і гостей із України (представники наукових установ, вузів, виробничників, комерційних структур),
Росії, Білорусі, Польщі. У роботі з’їзду взяли участь 15 почесних членів Товариства. Необхідно
відмітити високий науковий потенціал учасників з’їзду. На ньому були присутні 4 академіки,
5 член-кореспондентів, 51 доктор і 137 кандидатів наук.
Почесними гостями з’їзду були Стефан Скиба (Польща), Д. М. Булгаков (Росія),
В. В. Лапа, А. Ф. Черниш (Білорусь).
З’їзд відкрив Генеральний секретар УТГА, академік УААН С. А. Балюк. У своєму вступному слові С. А. Балюк наголосив, що регулярне проведення Товариством з’їздів дає можливість дати аналіз досягнень ґрунтознавчої, агрохімічної науки та суміжних наук, визначити
задачі на найближчу перспективу.
З привітанням до учасників з’їзду виступили: від приймаючої сторони – ректор ЖНАУ,
доктор технічних наук, професор Малиновський А. С., голова Житомирської облдержради,
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент УААН Рижук С. М., від НААН України –
член-кореспондент УААН, доктор с.-г. наук, професор Заришняк А. С., від Держкомзему, –
Яковенко Ю. Л. від Держводгоспу, від Білоруського Товариства ґрунтознавців – директор Інституту ґрунтознавства та агрохімії, доктор с.-г. наук, професор Лапа В. В., від Російського
товариства ім. В. В. Докучаєва – доктор с.-г. наук, професор Булгаков М. Д., від Польського
товариства ґрунтознавців – Стефан Скиба.
Було запропоновано 20 пленарних доповідей, із яких заслухано 11. С. А. Балюк у своїй
доповіді «Сучасний стан ґрунтового покриву України і невідкладні заходи з його охорони»
(співавтори Медведєв В. В., Греков В. О.) наголосив, що девіз з’їзду «Охороні ґрунтів – державну
підтримку» визначено глобалізацією проблеми деградації ґрунтів як в Україні, так і у світі в
цілому. Цікавими визначено доповіді: Лісового М. В. «Основні завдання агрохімічного забезпечення землеробства України», Трускавецького Р. С. (співавтори Балюк С. А., Ромащенко М. І.)
«Меліорація ґрунтів в Україні: стан, проблеми, перспективи», Надточія П. П. (співавтори Мислива Т. Н., Орлов А. А., Малиновський А. С., Трембицький В. А.) «Агроэкологическое состояние почв Житомирского Полесья и проблемы их эффективного использования», Лапа В. В.
«Фактор удобрений в повышении плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных
культур в Республике Беларусь», Полупана М. І. (співавтори Соловей В. Б., Величко В. А.)
«Класифікація і родючість ґрунтів», Трускавецького С. Р. «Проблемы и перспективы дистанционного зондирования почв Украины», Іутинської Г. А. (співавтор Патика В. Ф.) «Биология
почв: проблемы и перспективы», Мірошниченка М. М. (співавтор Фатєєв А. І.) «Агрогеохімія
мікроелементів у ґрунтах України», Травлєєва А. П. (співавтор Білова Н. А.) «Лісове ґрунтознавство та степове лісознавство – невідкладні завдання та шляхи їх вирішення».
Крім того, на з’їзді відбулися засідання по секціях «Генезис і класифікація ґрунтів»,
«Еволюція фізико-хімічних і агрофізичних властивостей ґрунтів», «Родючість ґрунтів, її оцінка
та охорона», «Меліорація ґрунтів», «Охорона ґрунтів від ерозії, рекультивація та раціональне
землекористування», «Екологічний стан ґрунтів та їх охорона від забруднення», «Біологія
ґрунтів», «Органічні добрива та гумус» та «Мінеральні добрива та їх застосування». Практично на всіх секціях обговорювалась проблема збереження ґрунтів і ґрунтового покриву від деградації як наслідку антропогенного впливу.
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Усього на секціях було заслухано 73 доповіді. У виданих до з’їзду матеріалах опубліковано 20 пленарних доповідей і 342 тези.
На підсумковому пленарному засідання з’їзду підбито підсумки наукової роботи (про
підсумки роботи секцій доповідали: Канівець В. І., Надточій П. П., Трускавецький Р. С., Забалуєв В. О., Лісовий М. В.), ухвалено резолюцію з’їзду, у якій позитивно відзначено роботу
Товариства, визначено пріоритетні напрями наукової та науково-практичної діяльності, доручено посилити діяльність і зв’язки Товариства з урядовими органами, державними і громадськими організаціями щодо реалізації удосконалених напрямів управління ґрунтовими і земельними ресурсами в країні. Прийнято звернення до Президента України, Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України.
Відбулися делегатські збори, у роботі яких взяли участь 105 делегатів, або 62 % делегованих членів Товариства. Було обговорено і схвалено звіт про роботу УТГА за 2006–2010 рр.,
звіт ревізійної комісії. Обрано почесних членів, на наступний термін – Центральну раду і ревізійну комісію УТГА.
На засіданні Центральної ради Товариства за поданням доктора біологічних наук, членкореспондента НАН України Травлєєва А. П. на наступний строк Генеральним секретарем
УТГА обрано доктора с.-г. наук, професора, академіка УААН Балюка С. А. Місцем проведення IX з’їзду ґрунтознавців і агрохіміків України визначено Миколаївський державний агроекологічний університет. Президентом на наступний строк обрано доктора с.-г. наук, професора
Чорного С. Г.
Закриваючи з’їзд, С. А. Балюк побажав усім учасника з’їзду творчих успіхів та натхнення, реалізації наукових планів і висловив побажання зустрітися на наступному IX з’їзді в 2014 році.
Останній день з’їзду відзначився польовою екскурсією за маршрутом Житомирський національний агроекологічний університет – Головинське родовище лабрадоритів (с. Головино,
Черняхівський р-н) – Музей коштовного і декоративного каміння Мінфіну України (смт Володарськ-Волинський) – Лизниківське родовище грантів (с. Лизник, Володарсько-Волинський
район) – Балансова станція Інституту сільського господарства Полісся НААН України.
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