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АНОТАЦІЯ 

Мешреф Радван Бахаа. Зміна буферних властивостей дерново-

підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу при їх окультурюванні 

шляхом структурної меліорації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальністю 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика» 

(сільськогосподарські науки). – Національний науковий центр «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», НААН, Харків, 2018. 

 

В Україні, на території Полісся широко розповсюджені дерново-

підзолисті ґрунти легкого гранулометричного складу, що обумовлено 

переважанням підзолистого процесу ґрунтоутворення в цій зоні.  

Дерново-підзолисті ґрунти відрізняються низьким вмістом поживних та 

органічних речовин, кислою реакцію ґрунтового середовища та низькою 

буферністю. Їх походження пов’язано з тим, що ґрунтотворні процеси в 

минулому та дотепер відбуваються, переважно на піщаних і супіщаних 

породах, за умов досить вологого (гумідного) клімату (особливо до початку 

третього тисячоліття) та горбисто-грядового рельєфу. До цього комплексу 

негативних умов і характеристик, які обумовлюють низьку природну 

родючість дерново-підзолистих ґрунтів, останніми роками додаються й 

проблеми, пов’язані з деградацією ґрунтового покриву, зокрема через 

підкислення, що посилює розвиток елювіального процесу. 

В таких умовах першочергового значення набувають наукові 

дослідження, спрямовані на розробку управлінських заходів з регулювання 

процесів сучасного ґрунтоутворення і, відповідно, покращення здатності 

ґрунтів щодо протидії зовнішнім впливам та навантаженням шляхом їхнього 

окультурювання із застосуванням структурної меліорації.  
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У зв’язку з цим, вирішення питань з оптимізації буферних властивостей 

дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу під впливом 

внесення меліорантів з високими абсорбційними властивостями, є 

актуальними. На вирішення цих актуальних питань сьогодення були 

спрямовані дослідження за темою дисертації.  

Для виконання роботи використовували польові, лабораторно-модельні, 

лабораторно-аналітичні, математично-статистичні та розрахунково-

порівняльні методи досліджень.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що на дерново-

підзолистих ґрунтах легкого гранулометричного складу встановлено 

покращення буферних властивостей внаслідок окультурювання; вперше 

встановлено позитивний вплив меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями на зміну агрофізичних показників (вологоутримувальну здатність, 

польову вологоємність) та гранулометричний склад досліджених дерново-

підзолистих ґрунтів, що сприяло покращенню їх буферних властивостей, вперше 

надано порівняльну оцінку зміни буферних показників та показників 

родючості дерново-підзолистих ґрунтів під впливом меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями; - визначено важливу роль створення 

просторової неоднорідності в дерново-підзолистих ґрунтах легкого 

гранулометричного складу, що досягається шляхом локального внесення 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями стрічками в підорний 

шар ґрунтів;  підтверджено, що в локальних зонах, створених у ґрунті, 

спостерігається позитивний розвиток антропогенного (культурного) процесу в 

напрямку досягнення оптимальних рівнів рН, підвищення вмісту поживних 

речовин та накопичення органічної речовини; встановлено поліпшення 

основних показників родючості дерново-підзолистих ґрунтів легкого 

гранулометричного складу внаслідок проведення структурної меліорації, яке 

зберігається протягом трьох років; доведено економічну ефективність 

локального внесення меліорантів з високими абсорбційними властивостями на 

дерново-підзолистих ґрунтах легкого гранулометричного складу. 
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Дисертаційна робота представляє собою закінчене наукове дослідження 

із вивчення впливу окультурювання дерново-підзолистих ґрунтів легкого 

гранулометричного шляхом застосування структурної меліорації, що 

позитивно вплинуло на показники родючості ґрунтів - агрофізичні, фізико-

хімічні, зокрема буферні, агрохімічні, та продуктивність ґрунтів.  

Проведені дослідження дозволили встановити, що внесення в дерново-

підзолисті грунти легкого гранулометричного складу меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями – глини, лесу, мергелю та торфу, внесених 

двома способами – врозкид та локально, як окремо так і в поєднанні в органо-

мінеральній суміші, позитивно впливає на: фізико-хімічні показники - рівень 

рН, активність іонів кальцію, вапняний потенціал, вміст обмінних катіонів 

кальцію і магнію, ємність вбирання та буферні (рН-буферність, калій-

буферність); агрофізичні (водоутримувальну здатність, польову 

вологоємність) та гранулометричний склад, агрохімічні - вміст мінерального 

азоту, фосфору, калію, вуглецю органічної речовини та основних 

мікроелементів (Zn, Mn, Cu, Fe), а також виявлено ефективність дії 

структурної меліорації на урожай сільськогосподарських культур (вівсу, 

тритикале на зелену масу, льону олійного, люпину та пшениці озимої). 

Встановлено, що на продуктивну функцію дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного ґрунту найбільш позитивно вплинуло внесення торфу разом 

із мергелем та торфу разом із лесом, де приріст маси проростків становив 

відповідно 70,7 та 68,3 %. При цьому досліджувані меліоранти, у порядку 

послаблення ефективності, розташувалися наступним чином: торф + мергель > 

торф + лес > торф + глина > торф > глина > мергель > лес.  

Встановлено, що сумарна кількість вимитого іону кальцію на дерново-

підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті за внесення глини в дозі 15 т/га 

становила 8,18 ммоль/дм3, а за її внесенні в дозі 10 т/га - 12,95 ммоль/дм3, 

тобто, спостерігається парадоксальна залежність - збільшення дози глини у 

1,5 рази призводить до зменшення кількості вимитого кальцію. Це може 

відбуватися за рахунок процесів мулування або насичення ґрунту мулистими 
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частинками, що позитивно впливає на поліпшення буферної здатності бідного 

на мулисті частки та кальцій дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту. 

Внесення глини на дерново-підзолистих ґрунтах зв’язнопіщаного і 

супіщаного гранулометричного складу, як врозкид по поверхні з подальшим її 

заорюванням в орний шар, так і локально стрічками, в яких глина, перемішана 

з ґрунтом, у верхню частину підорного шару, сприяло підвищенню вмісту в 

ґрунтах фізичної глини.  

Внесення 50 т/га глини врозкид забезпечило вміст фізичної глини на 

рівні 14,22 %, що виявилось значно більшим, ніж на контролі - 7,97 %. За 

локального внесення глини в дозі 10 т/га в локальних зонах також суттєво 

збільшився показник вмісту фізичної глини, який досягає значення 17,31 %. 

Внесення меліорантів з високими абсорбційними властивостями на дерново-

підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті підвищує його потенційну 

водоакумулятивну здатність. За внесення глини в дозі 50 т/га вологоємність 

ґрунту становить 13,18 %, тоді як на контролі цей показник становив 11,56 %. 

Встановлено кореляційний зв’язок між вмістом фізичної глини та 

вологістю, що свідчить про покращення гідробуферних властивостей 

досліджених ґрунтів (коефіцієнт кореляції становить 0,68).  

Підвищення буферності та покращення водоутримувальної здатності 

дерново-підзолистих ґрунтів набуває важливого значення за сучасних 

контрастних кліматичних умов, коли структурна меліорація стає ефективним 

заходом боротьби із впливом посухи при вирощуванні сільськогосподарських 

культур. 

Проведені дослідження засвідчили позитивні зміни рН-буферних 

властивостей дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту під впливом 

внесення глини. Найбільш суттєву зміну показників рН-буферності 

встановлено в локальних зонах при внесенні глини в дозі 10 т/га, що сприяло 

не тільки підвищенню рН в локальних зонах (показник рН у відображуваній 

точці дорівнює 5,4 одиниці, що на 0,5 одиниць вище, ніж на контролі), але й 

збільшенню загального оціночного показника буферності ґрунту  до 17,26 
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балів. При цьому коефіцієнт буферної асиметрії дещо знижується, що свідчить 

про зростання саморегуляційних процесів у ґрунті до кислотно-лужних 

навантажень. Вищенаведене обумовлено особливими властивостями 

використаної монтморилонітової глини, яка є меліорантом, здатним не тільки 

ефективно нейтралізувати ґрунтову кислотність, але й діяти протягом 

тривалого періоду часу, тобто цей структурний меліорант має ще й 

пролонговану дію. 

Локальне внесення лесу разом із торфом по 3 т/га кожного меліоранту, 

позитивно впливає на калійну функцію дерново-підзолистого зв'язнопіщаного 

ґрунту. При цьому показники калій-буферності суттєво покращуються, що 

свідчить про активізацію мобілізаційної функції за рахунок підвищення вмісту 

рухомого калію.  

На дерново-підзолистому супіщаному ґрунті загальний оціночний 

показник калій-буферності при внесенні 3 т/га торфу локально в підорний шар 

був найвищим і становив 2,85 бали (при 0,99 на контролі), при цьому 

іммобілізаційна та мобілізаційна калій-буферная ємність виявилась 

оптимальною в досліді, про що свідчить найнижчий показник коефіцієнту 

буферної асиметрії, який дорівнює 0,69. За таких умов калій залишається 

доступним для рослин, не вимивається і легко переходить у ґрунтовий розчин 

із депонованих місць при зрушенні калійного потенціалу.  

Встановлено високу ефективність застосування структурної меліорації 

на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті, яка суттєво зростає за умов 

локального внесення глини в дозі 10 т/га та внесення глини в дозі 2 т/га разом 

із низинним торфом у дозі 3 т/га. Окультурювання дерново-підзолистого 

супіщаного ґрунту шляхом застосування структурної меліорації є ефективним 

способом покращення його продуктивності, при цьому найбільший приріст 

врожаю пшениці озимої 31,4 % було отримано за локального внесення глини в 

дозі 2 т/га разом із низинним торфом у дозі 3 т/га. 

Визначено, що наприкінці другого року післядії на всіх варіантах 

досліду на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті коефіцієнти 
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економічної ефективності суттєво підвищилися. Найвищі значення 

коефіцієнта економічної ефективності встановлено за локального внесення 

3 т/га торфу (Кее = 10,5), 2 т/га глини з 3 т/га торфу (Кее = 8,8), 2 т/га глини 

(Кее = 6,7) та 10 т/га глини (Кее = 2,3). 

На підставі отриманих результатів досліджень для підвищення 

врожайності вирощуваних культур сільгоспвиробникам, які ведуть 

господарську діяльність на дерново-підзолистих ґрунтах легкого 

гранулометричного складу, для оптимізації їх агрофізичних, буферних 

властивостей та підвищення урожайності сільськогосподарських культур 

рекомендовано локальне внесення меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями із заорюванням в підорний шар, зокрема, монтморилонітової 

глини в дозі 10 т/га ґрунту, а також внесення глини в дозі 2 т/га разом із 

низинним торфом у дозі 3 т/га.  

Ключові слова: буферність, глинування, гранулометричний склад, 

дерново-підзолисті ґрунти, кислотно-основна рівновага, окультурювання, 

структурна меліорація, урожай. 
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Meshref Radwan Bahaa. Change of the buffer properties of sod-podzolic soils 

of light granulometric composition due to cultivated by structural amelioration. - 
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«Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after 

O. N. Sokolovsky», NAAS, Kharkiv, 2018. 

 

In Ukraine, on the territory of Polissya sod-podzolic soils of light 

granulometric composition are widespead, due to the predominance of podzolic soil 

formation in this zone.  

Soddy podzolic soils are characterized by low content of nutrients and 

organic matter, acid reaction of soil environment and low buffering. Their origin is 

due to the fact that the ground-forming processes in the past and till now occur on 

rather poor, mainly sandy and sandy rocks, under conditions of rather humid 

(humid) climate (especially before the beginning of the third millennium) and 

hilly-ridge relief. To this complex of negative conditions and characteristics that 

determine the low natural fertility of turf podzolic soils, in recent years, the 

problems associated with global climate change on the planet have a decisive 

influence. Among the negative effects of climate change is not only a sharp 

warming, but also an increase in the acidification of the soil cover. In such 

conditions, scientific research aimed at developing managerial measures to regulate 

the processes of modern soil formation and, accordingly, improving the soil's 

ability to counteract external influences and loads, are of paramount importance. In 

this regard, solving the problems of optimizing the buffer properties of sod-

podzolic soils of light granulometric composition under the influence of the 

introduction of structural meliorants is relevant. Research on the topic of the 

dissertation was directed at solving these pressing issues of the present day. For 

work, field, laboratory-model, laboratory-analytical, mathematical-statistical and 

calculation-comparative research methods were used. 

The scientific novelty of the obtained results is that on the sod-podzolic soils 

of the light granulometric composition an improvement of the buffer properties due 

to the cultivation by the application of structural reclamation is established; For the 

first time a comparative estimation of the change in buffer indices of sod-podzolic 

soils under the influence of ameliorants with high absorption properties was given; 
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The positive influence of meliorants with high absorption properties on the change 

of physical parameters (moisture retention capacity, field moisture content and 

granulometric composition) of soddy podzolic soils was investigated, which also 

contributed to the improvement of their buffer properties; Improvement of the 

basic fertility indices of sod-podzolic soils of light granulometric composition due 

to structural melioration for three years; An important role of creating spatial 

heterogeneity in sod-podzolic soils of the light granulometric composition is 

determined, which is achieved by local application of meliorants by strips in the 

underlying layer of soils; It is confirmed that in local zones created in soil there is a 

positive development of anthropogenic (cultural) process in the direction of 

achieving optimal levels of pH, increasing nutrient content and accumulation of 

organic matter; the high efficiency of the use of structural meliorants on joint and 

sandy sod-podzolic soils is determined. 

The dissertation is a complete scientific research on the impact of soddy 

podzolic soils on the impact of light granulometry through the use of structural 

melioration, which has had a positive effect on soil fertility indices of physical, 

physical and chemical, in particular buffer, etc. 

The conducted studies allowed to determine the influence of investigated 

meliorants with high absorption properties - clay, forest, marl and peat, introduced 

in two ways - spruce and locally, both separately and in combination in organo-

mineral mixtures, on: physical and chemical parameters, pH level, activity Calcium 

ions, lime potential, content of exchange cations of calcium and magnesium, 

capacity of cleaning and buffer (pH buffering, potassium buffer); physical 

(granulometric composition, field moisture content) and agrochemical content of 

mineral nitrogen, phosphorus, potassium, carbon of organic matter and basic trace 

elements (Zn, Mn, Cu, Fe), as well as the effectiveness of structural melioration on 

the crop yield of crops (owls, triticals on green mass, oil flax, lupine and winter 

wheat) on soddy podzolic soils of light granulometric composition. 

It was established that the productive function of sod-podzolic soils was 

most positively influenced by the coherent application of peat with marl and peat 
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with forest, where the growth of mass of barley seedlings was 70,7% and 68,3%, 

respectively. In this case, the studied meliorants, in order of decreasing efficiency, 

are as follows: peat + marl> peat + forest> peat + clay> peat> clay> marl> forest. 

It was established that on soddy-podzolic soils of light granulometric 

composition, depending on the applied meliorants with high absorption properties 

of calcium washout occurs with different intensity, as evidenced by the change in 

the activity of calcium ion in infiltration waters. The total amount of washed 

calcium was the least (8.18 mmol/dm3) in the case of clay in a dose of 15 t/ha. 

With an increase in the amount of clay 1,5 times (from 10 to 15 t/ha), the calcium 

washed out with flushing fluid has an opposite dependence: namely, at an 

increased dose of 15 t/ha of clay, calcium was washed approximately 1,5-1,6 times 

Less.  

The latter can occur due to the process of maturation or saturation of soil 

with muddy particles, which positively affects the improvement of the buffer 

capacity of the poor on the muddy particles and calcium sod-podzolic bonded-to-

ground soil. 

The introduction of clay on sod-podzolic soils of the binder and sandy 

granulometric composition, as the spruce on the surface with its subsequent 

splitting into the arable layer, and locally by the ribbons (clay mixed with the soil) 

in the upper part of the underlying layer contributed to an increase in the content of 

the soil in the physical clay .  

The introduction of 50 t/ha of clay vrozkid provided the content of physical 

clay in the soil at 14,22 %, which was almost twice as high as in the control version – 

7,97 %. When local application of clay in a dose of 10 t/ha in local areas, the index 

of physical clay content reaches a value of 17,31%. The introduction of meliorants 

in the sod-podzolic binder-like soil increases its potential water-accumulative 

capacity. When adding clay, the brushwood in a dose of 50 t/ha moisture content of 

the soil is 13.18%, while the control is 11,56%. 

The high level of correlation between the increase in the content of physical 

clay and moisture in the soil indicates the improvement of hydrobuffer properties 
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in the studied soils (the correlation coefficient is 0,68). Increasing the buffer 

capacity and improving the water-holding capacity of sod-podzolic soils becomes 

important in the present-day contrasting climatic conditions, when structural 

melioration becomes an effective measure to combat the effects of drought when 

cultivating crops. 

Alliance buffer performance was the best, as indicated by the lowest 

indicator of the buffer asymmetry ratio, compared with 0,69, compared with other 

options. Under such conditions, potassium remains available to plants, not washed, 

and easily migrates into a ground solution from deposited places when the 

potassium potential is shifted. 

It was established that improvement of fertility indices of sod-podzolic soils 

positively influenced their productivity. The largest increase in crop yields (oats, 

triticale in green mass, flaxseed oil, lupine, winter wheat) was obtained in variants 

with local application of clay with peat. The latter proves expediency and high 

efficiency of the application of a local way of introducing structural meliorants for 

the cultivation of turf-podzolic soils of light granulometric composition. 

It was determined that at the end of the second year aftereffects on all 

variants of the experiment on the sod-podzolic bonded soil, the coefficients of 

economic efficiency increased significantly. Thus, the scattered application of clay 

at doses of 50 t/ha and 10 t/ha in the aftereffect, compared with a similar indicator 

of direct action, contributed to an increase in the coefficient of economic 

efficiency, respectively, by 0,1 and 0,4 units. A coherent introduction of 10 t/ha of 

clay and 15 t/ha of peat resulted in an increase in the coefficient of economic 

efficiency by 0,4 units compared with this indicator in direct action. 

The economic efficiency of applying structural meliorants on sod-podzolic 

sandy soils in practically all variants of the experiment in the aftermath grows, the 

coefficient of economic efficiency ranges from the lowest 0,9 units when 50 t/ha of 

clay (vroskids) is introduced to the highest 6.8 units with a consistent local 

injection 2 t/ha of clay and 3 t/ha of peat. 
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On the basis of the results of researches to increase the yield of cultivated 

crops to agricultural producers, irrespective of the forms of ownership, which 

conduct economic activity on soddy podzolic soils of light granulometric 

composition, in order to optimize their agrophysical, physicochemical and buffer 

properties and increase the productivity of agricultural crops, it is recommended 

local application of meliorants with high absorbency properties with darting in the 

underlying layer, in particular, montmorillonite clay in before from 10 t/ha of soil, 

as well as the joint introduction of clay at a dose of 2 t/ha with low-grade peat in a 

dose of 3 t/ha. 

 

Key words: buffer, clay, granulometric composition, structural melioration, 

sod-podzolic soils, acid-basic equilibrium, cultivation, crop.   
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В Україні, на території 

Полісся широко розповсюджені дерново-підзолисті ґрунти легкого 

гранулометричного складу, що обумовлено переважанням підзолистого 

процесу ґрунтоутворення в цій зоні. Вони відрізняються низьким вмістом 

поживних та органічних речовин, кислою реакцію ґрунтового середовища та 

низькою буферністю. Дерново-підзолисті ґрунти сформувалися в основному 

на піщаних і супіщаних породах, в умовах досить вологого (гумідного) 

клімату та горбисто-грядового рельєфу. Весь цей комплекс характеристик 

обумовлює незначну буферність та низьку природну родючість дерново-

підзолистих ґрунтів. Пошук шляхів підвищення родючості таких ґрунтів є 

важливим науково-практичним завданням, від вирішення якого залежить 

ефективність ведення аграрного виробництва в гумідних регіонах. Головним 

напрямком підвищення їх родючості є хімічна, осушувальна та структурна 

меліорації, які, перш за все, спрямовані на покращення агрохімічних, 

агрофізичних та фізико-хімічних властивостей, зокрема показників рН, 

активності іонів кальцію, вмісту обмінних катіонів кальцію та магнію. 

Значний внесок у розроблення та удосконалення меліоративних заходів 

зробили вітчизняні вчені: Г. О. Андрущенко, С. І. Веремеєнко, Т. О. Гринченко, 

А. І. Гуменюк, Б.Б. Котвицький, Г. А. Мазур, Д. Г. Тихоненко, З. М. Томашівський, 

Р. С. Трускавецький, М. Й. Шевчук, Ю. Л. Цапко та ін.  

Необхідність досліджень за темою дисертації зумовлена активізацією 

процесів деградації ґрунтового покриву, зокрема підкислення, що посилює 

розвиток елювіального процесу. За таких умов, вирішення вищенаведених 

проблемних питань з покращання властивостей дерново-підзолистих ґрунтів 

легкого гранулометричного складу, зокрема й буферних, за допомогою 

їхнього окультурювання шляхом застосування структурної меліорації, є 

актуальним науковим та практичним завданням.  
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У роботі 

викладено результати власних досліджень, виконаних протягом 2015-2018 рр. 

згідно з планами науково-дослідних робіт Національного наукового центру 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», які є 

складовою частиною ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне 

використання ґрунтів» (2011-2015 рр.), завдання 01.00.03.09.Ф «Встановити 

закономірності зміни акумулятивно-дисипативних функцій кислих та 

гідроморфних ґрунтів як чинника їх ландшафтної адаптації» (№ ДР 

0111U002976) та ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, 

збалансоване використання та управління» (2016-2020 рр.), завдання 

01.01.03.07.Ф «Розробити наукові основи функціональної стійкості кислих 

ґрунтів в умовах зростаючих навантажень» (№ ДР 0116U000580).  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – встановити 

закономірності зміни буферних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів 

легкого гранулометричного складу при їх окультурюванні шляхом 

структурної меліорації.  

Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання: 

- проаналізувати сучасний агроекологічний стан досліджуваних ґрунтів 

із детальним розкриттям проблемних питань з їх окультурювання; 

- встановити закономірності впливу меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями залежно від способу їх внесення (врозкид, 

локально) на показники родючості дерново-підзолистих ґрунтів легкого 

гранулометричного складу (зв’язнопіщаного, супіщаного); 

- визначити особливості зміни показників родючості дерново-

підзолистих ґрунтів під впливом внесення меліорантів різного походження 

(глини, лесу, мергелю та торфу) як окремо, так і у поєднанні; 

- дослідити вплив меліорантів з високими абсорбційними властивостями 

на зміну фізико-хімічних, зокрема, буферних показників дерново-підзолистих 

ґрунтів при їх окультурюванні;  
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- встановити вплив меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями на зміну агрофізичних показників (вологоутримувальну 

здатність, польову вологоємність) та гранулометричний склад дерново-

підзолистих ґрунтів; 

- дослідити тривалість (пролонгованість) впливу структурної меліорації 

на урожайність сільськогосподарських культур; 

- обґрунтувати економічну ефективність застосування меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями для окультурювання дерново-

підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань 

використовувались наступні методи: польові, лабораторно-модельні, 

лабораторно-аналітичні, математично-статистичні, розрахунково-порівняльні. 

Польові методи – для визначення впливу структурної меліорації ґрунтів на 

продуктивність ґрунтів і урожайність сільськогосподарських культур;  

лабораторно-модельні – для вивчення впливу досліджуваних меліорантів (лес, 

глина, мергель та торф) на агрофізичні, фізико-хімічні, агрохімічні показники 

ґрунтів та масу проростків ячменю, а також для визначення рівня вимивання 

забруднюючих та поживних речовин з інфільтраційними водами; 

лабораторно-аналітичні – для визначення в зразках ґрунтів агрофізичних, 

агрохімічних, фізико-хімічних та буферних показників; математично-

статистичні – для дисперсійного та кореляційно-регресійного аналізів 

результатів дослідження; розрахунково-порівняльні – для оцінювання 

економічної ефективності структурної меліорації.  

Наукова новизна отриманих результатів:  

- вперше встановлено позитивний вплив меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями на зміну агрофізичних показників 

(вологоутримувальну здатність, польову вологоємність) та гранулометричний 

склад досліджених дерново-підзолистих ґрунтів, що сприяло покращенню їх 

буферних властивостей;  
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- вперше надано порівняльну оцінку зміни буферних показників та 

показників родючості дерново-підзолистих ґрунтів під впливом меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями;  

- визначено важливу роль створення просторової неоднорідності в 

дерново-підзолистих ґрунтах легкого гранулометричного складу, що 

досягається шляхом локального внесення меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями стрічками в підорний шар ґрунтів;  

- підтверджено, що в локальних зонах, створених у ґрунті, 

спостерігається позитивний розвиток антропогенного (культурного) процесу в 

напрямку досягнення оптимальних рівнів рН, підвищення вмісту поживних 

речовин та накопичення органічної речовини;  

- встановлено поліпшення основних показників родючості дерново-

підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу внаслідок проведення 

структурної меліорації протягом трьох років; 

- доведено економічну ефективність локального внесення меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями на дерново-підзолистих ґрунтах 

легкого гранулометричного складу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в удосконаленні та 

науковому обґрунтуванні рекомендацій щодо вибору та застосування меліорантів 

з високими абсорбційними властивостями, які базуються на виявленні їх 

диференційованого впливу на продуктивність дерново-підзолистих ґрунтів 

легкого гранулометричного складу, що впроваджено на землях Колківського 

вищого професійного училища Маневицького району Волинської області у 

2018 р. на площі 5 га (акт від 05.10.2018 р.) (додаток А). Матеріали дисертаційної 

роботи використано у навчальному процесі підготовки магістрів Харківського 

національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва при викладанні 

дисциплін за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-наукових програм 

8.09010102 «Агрохімія і ґрунтознавство» та 8.09010103 «Експертна оцінка 

ґрунтів» (довідка від 06.06.2018 р.) (додаток А). 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проаналізовано та 

систематизовано дані літературних джерел за темою дисертації, розроблено 
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програму досліджень, сформульовано мету та задачі, проведено польові, 

лабораторно-модельні та лабораторні дослідження, узагальнено та 

статистично оброблено результати експерименту, зроблено наукові висновки, 

здійснено впровадження результатів досліджень.  

Публікації за темою дисертації підготовлено самостійно та у 

співавторстві (додаток Б). Зі спільних наукових публікацій у дисертаційній 

роботі автором використано тільки власні ідеї та отримані результати 

наукових досліджень. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні матеріали дисертаційного 

дослідження доповідались та обговорювались на ХІ Делегатському з’їзді 

Громадської організації Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків 

«Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра» (м. Харків, 17-21 вересня 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю від дня 

народження професора Наумова Г. Ф. та 80-річчю заснування кафедри 

генетики, селекції та насінництва «Наукові засади підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва» (м. Харків, 23 - 24  жовтня  2017 р.);  

ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека: 

проблеми і шляхи вирішення» (м. Харків, 11-15 вересня 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті видатного вченого, 

ґрунтознавця, доктора сільськогосподарських наук, професора Миколи 

Кіндратовича Шикули та відзначенню 120-річчя НУБіП України «Родючість 

ґрунтів – основа безпеки країни» (м. Київ, 5-6 грудня 2017 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який 

включає 212 найменувань та додатків. Роботу викладено на 157 сторінках 

комп’ютерного набору (з них 112 сторінок основного тексту). Робота містить 

26 таблиць та 15 рисунків.  
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РОЗДІЛ 1 

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ І 

ПРОБЛЕМИ ЇХ ОКУЛЬТУРЮВАННЯ  

(огляд літератури) 

 

1.1 Сучасний агроекологічний стан дерново-підзолистих ґрунтів і 

проблеми їх окультурювання 

 

Дерново-підзолисті ґрунти становлять основний фон ґрунтового 

покриву Полісся, яке займає крайню північну смугу України.  

Зона Полісся розповсюджена майже на всій  території Волинської, 

Житомирської, Рівненської, Чернігівської областей, а також у північних 

районах Львівської, Тернопільської, Київської і Сумської областей. Територія 

Полісся прийнято поділяти на чотири провінції, а саме - Західне Полісся, 

Центральне Полісся правобережне, Полісся лівобережне високе та Полісся 

лівобережне низовинне. Західне Полісся охоплює території північної частини 

Волинської, Рівненської, Львівської областей; сюди ж входить Мале Полісся, 

територіально приурочене до Львівської та Рівненської областей. У 

Житомирський і Київський областях розташовано Центральне Полісся 

правобережне. Полісся лівобережне високе, або Новгород-Сіверське Полісся, 

знаходиться на півночі Чернігівської області. Полісся лівобережне низовинне 

включає Чернігівське Полісся, яке розташоване на півдні Чернігівської області 

та Сумське Полісся — північ Сумської області [6, 21, 26, 34, 38, 48, 113, 132, 

155, 198, 199].  

Дерново-підзолисті ґрунти легкого гранулометричного складу 

характеризуються низьким потенціалом родючості та пониженою 

агроекологічною стійкістю. Рентабельне ведення землеробства на цих ґрунтах 

стримує ціла низка несприятливих ґрунтових властивостей і процесів, таких 

як: просторова мозаїчність, контрастність та неоднорідність структури 

ґрунтового покриву, незадовільні водно-фізичні, фізико-хімічні та біологічні 
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властивості; висока питома вага в них розвитку глейових процесів та 

кислотної деградації, наявність оліготрофних і несприятливих для 

проникнення кореневої системи рослин горизонтів, різко виражена 

контрастність окисно-відновних реакцій за глибиною профілю і в сезонній 

динаміці; бідність на органо-мінеральний колоїдний комплекс, низька 

катіонна поглинальна здатність, незначний рівень біогенності та 

мікробіологічної активності.  

Вищенаведені особливості дерново-підзолистих ґрунтів не сприяють 

утворенню оптимальних параметрів буферності, що негативно відображується  

на їх стійкості до зовнішніх впливів та антропогенних навантажень. Тому-то 

актуальність досліджень з покращення їх акумулятивно-дисипативних 

функцій, насамперед, за рахунок поліпшення буферної здатності, є цілком 

зрозумілою.  

Характерною особливістю дерново-підзолистих ґрунтів є легкий 

гранулометричний склад ґрунтоутворюючих порід, серед яких найбільше 

поширення мають піщані і глинисто-піщані флювіогляціальні відклади. 

Набагато рідше ці породи представлені супіщаним і ще рідше суглинковим 

гранулометричним складом. Підґрунтові води часто залягають близько до 

поверхні дерново-підзолистих ґрунтів, що обумовлює розвиток процесів 

оглеєння та підкислення.  

Поєднання в часі підзолистого і дернового процесів ґрунтоутворення 

сприяло утворенню дерново-підзолистих ґрунтів. Підзолистий процес 

ґрунтоутворення відбувається завдяки наявності постійних низхідних токів 

ґрунтової вологи і систематичного надходження в розчин кислих продуктів 

розкладання органічної речовини рослинних решток, які відбуваються під 

покривом лісів. Лісовий покрив на кронах дерев затримує до 20-25 % опадів і 

практично повністю гальмує випаровування вологи з поверхні ґрунту. Під 

лісовою рослинністю рослинний опади утворює підстилку, що являє собою 

рихлу масу з крупними, насиченими водяною парою, проміжками, що створює 

ізолюючий шар, який перешкоджає випаровування вологи і забезпечує її 
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збереження. Внаслідок розкладання мікроскопічними грибками лісової 

підстилки до ґрунтового розчину надходять, що й забезпечує другу необхідну 

умову підзолистого процесу [10, 24, 99, 125, 130, 131]. 

Друга необхідна умова підзолистого процесу – надходження вільної 

органічної кислоти до ґрунтового розчину, реалізується внаслідок розкладання 

лісової підстилки грибковою мікрофлорою. У першій половині ХХ-го сторіччя 

ці органічні кислоти називали – креновими. Саме розчинення карбонатів, 

сульфатів та півтораоксидів в ґрунтах відбувається під впливом органічних 

кислот [10, 13, 14, 23, 24]. Крім цього, гідроген органічних кислот витискує з 

ґрунтово-вбирного комплексу (ГВК) іони Са2+, Mg2+ та інші катіони. Усі 

вищенаведені процеси діють в напрямку утворення в ґрунтах кислої реакції.  

Зазвичай, усі дерново-підзолисті ґрунти збіднені на гумус, кількість 

якого коливається від 1,0 до 2,5 %, який переважно зосереджений у верхньому 

шарі грунтового профілю та відрізняється, порівняно з іншими ґрунтами, 

кислими властивостями. Вміст гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах 

переважно пов'язаний з гранулометричним складом ґрунтів та із ступенем 

опідзоленості ґрунту.  Внаслідок хімічних, фізико-хімічних і біологічних 

процесів у верхніх шарах підзолистих ґрунтів відбувається колоїдальне 

розчинення гумусу, півтораоксидів та інших речовин, які в подальшому 

вимиваються низхідними токами ґрунтової вологи до нижчих шарів ґрунту. 

Разом із цим, у верхніх горизонтах ґрунту безперервно відбуваються й 

зворотні процеси, тобто відкладення речовин, які вивільнюються при 

розкладанні лісової підстилки. 

Глибоко проникаюче коріння деревинної рослинності здатне 

перекачувати до надземних органів разом із водою солі, які знаходяться в 

грунтовому розчині кореневмісних шарів. Цей процес обумовлює відкладання 

в поверхневих шарах ґрунту катіонів кальцію, магнію, натрію та калію, а 

також фосфатів, заліза, марганцю та інших елементів. Тому-то верхній 

горизонт підзолистих ґрунтів має назву «елювіально-акумулятивного».  
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Та все ж таки, виніс елементів майже завжди переважає їх відкладання, а 

за інтенсивністю виносу встановлюють ступінь опідзолювання ґрунтів.  

Загалом, сутність підзолоутворення зводиться до руйнації, розчинення й 

виносу речовин з верхніх шарів та відкладенню їх в нижніх шарах. Численні 

аналітичні дослідження підзолистих ґрунтів свідчать про збідненість їх 

верхніх шарів основами, півтораоксидами та збагаченість на SiO2, вміст 

останнього може сягати 97-98 %. Ілювіальні шари містять значно більшу 

кількість основ, і півтораоксидів та значно менше SiO2, вміст якого 

знижується до 60-65 %. Ущільнений ілювіальний шар грунту утворюється на 

глибині від 30 до 80 см через осадження речовин, які розчинені в поверхневих 

горизонтах. Його утворення пов’язане з низкою причин, серед яких, випадіння 

солей в результаті хімічних обмінних реакцій, механічний процес, 

обумовлений скороченням пор підстелюючої породи, біологічне перетворення 

одних видів кислот і солей в інші, що дають менш розчинні сполуки. 

Як наголошено в роботі [133] в ілювіальних шарах грунту переважно 

відкладаються залізо, алюміній, калій та магній. При цьому натрій та кальцій 

виноситься глибше, часто до рівня підґрунтових вод. 

Дослідженнями А. А. Роде [136] було встановлено, що відносне 

збагачення або збіднення генетичних горизонтів дерново-підзолистих ґрунтів 

на оксиди, у напрямку інтенсивності вимивання з верхніх шарів окисли 

розташовуються наступним чином: MgO, Fe2O3, CaO, SiO2, Al2O3, Na2O, K2O. 

Також необхідно відмітити, що практично всі дерново-підзолисті ґрунти 

збіднені на гумус, кількість якого коливається в верхніх шарах (0-20 cм) від 

1,0 до 2,5 %. Зауважимо, що гумус дерново-підзолистих ґрунтів відрізняється 

різко кислими якостями [20, 21, 130].  

Отже, дерново-підзолисті ґрунти мають легкорухому органічну 

речовину, ненасичену на кальцій, яка слабко накопичується в верхніх шарах 

ґрунту, частково просочуючись у підґрунтові води. 

Балаєв А. Д., Дегтярьов В. В., Тонха О. Л. та ін..  [7, 51, 159] звертають 

увагу на той факт, що гумус в грунті забезпечує сприятливі умови середовища 
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для росту і розвитку рослин, забезпечує життєдіяльність мікрофлори, впливає 

на прискорення колообігу речовин та виконує функції системного 

координатора ґрунтових процесів і режимів. При цьому автори наголошують, 

що безпосередньо вміст гумусу і стабілізація грунтово-вбирного комплексу 

залежить від рівня кислотності та вмісту основ. Останнє, має особливо 

важливе значення при розробці меліоративних заходів для поліпшення 

властивостей дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу.  

З практичного боку важливо відмітити збідненість верхніх шарів 

дерново-підзолистих ґрунтів, особливо легкого гранулометричного складу 

(піщаного та зв’язнопіщаного), валовими запасами поживних елементів 

необхідних для нормального розвитку і зростання рослин.  

Відмітимо, що піщаним та супіщаним ґрунтам, до яких разом із дерново-

підзолистими відносяться й дерново-борові, алювіальні ґрунти, на 

давньоалювіальних, морених, алювіально-морських відкладах притаманні 

наступні специфічні властивості [108]:  

- висока водопроникність і незначна вологоутримуюча здатність, які 

обумовлюють стихійність водного режиму, постійну загрозу дефіцитної 

забезпеченості рослин вологою;  

- несприятливі фізико-хімічні властивості, які проявляються в низькій 

ємності поглинання і буферності;  

- міграція та мінералізація органічної речовини і, як наслідок цього, 

низький вміст гумусу у верхніх горизонтах ґрунту і значна строкатість 

ґрунтового покриву за цим показником;  

- швидке вимивання легкорозчинних сполук, у першу чергу елементів 

живлення рослин, при цьому уміст фізіологічно важливих елементів у 

кореневмісному шарі, дуже обмежений; 

- безструктурність, обумовлена малою кількістю часточок фракцій мулу 

та фізичної глини загалом;  

- достатньо низька біогенність, обумовлена всіма вище переліченими 

властивостями. 
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Саме тому, ефективна меліорація ґрунтів легкого гранулометричного 

складу передусім передбачає застосування заходів спрямованих на зміну 

їхнього водно-повітряного режиму (збільшення вологоємності та 

водоутримуючої здатності), підвищення ємності поглинання, вмісту 

органічної речовини та основних елементів живлення [97, 160, 161, 169]. 

Як зазначено в роботі Р. С. Трускавецького та Ю. Л. Цапка [169], 

меліорацію можна порівняти з жорстким (грубим) втручанням у закономірний 

перебіг внутрішньоґрунтових процесів і екосистемних масо- і енергопотоків 

загалом. Автори наголошують, що залежно від цільової спрямованості 

меліоративних навантажень, одні види меліорації здійснюють структурну 

перебудову ґрунтової системи, інші – функціональну. Якщо перші менш 

ризиковані, то останні, як правило, несуть на собі ті чи інші екологічні ризики. 

Разом із цим, меліорацію часто розглядають як захід прискореного 

окультурювання ґрунтів [17, 42, 113, 118, 126, 156, 169]. За визначенням 

В. Д. Мухи [113], окультурювання ґрунту – це екологічна реорганізація 

ґрунтового тіла і зміна ґрунтових процесів відповідно потребам головної 

групи вирощуваних сільськогосподарських рослин з метою стабільного 

підвищення ґрунтової родючості.  

Особлива роль відводиться покращенню агрофізичних властивостей 

дерново-підзолистих ґрунтів, в першу чергу, структурного стану та 

водоутримувальній здатності. Останніми роками з метою поповнення ґрунту 

органічною речовиною та поживними елементами, поліпшення 

водоутримувальної здатності та структури ґрунту, запропоновано такий 

агрозахід, як заорювання пожнивних рештків у верхні шари ґрунту. Так у 

монографії А. Д. Балаєва та О. В. Піковської [8, 9] висвітлено теоретичні та 

практичні основи застосування нетоварної частки врожаю для збереження і 

відновлення родючості ґрунтів. Автори встановили позитивний вплив 

застосування соломи в якості органічного добрива на вміст гумусу, 

структурно-агрегатний склад, показники фізико-хімічних властивостей 

чорнозему типового. Також було доведено, що органо-мінеральна система 
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удобрення, яка включає застосування соломи і сидератів, сумісно із 

застосуванням безполицевого обробітку забезпечує підвищення врожайності 

культур та покращення показників ґрунту. 

Великого значення для окультурювання піщаних та зв’язнопіщаних 

ґрунтів Полісся мають структурні меліорації. В роботі [108] визначено, що 

структурна меліорація – це докорінна якісна зміна складу твердої фази та 

профільної будови ґрунту заради створення ефективного родючого шару. 

Автори зазначають, що структурна меліорація спрямована, перш за все, на 

покращення водного режиму та саморегуляторних функцій ґрунтів завдяки 

оптимізації поглинальної та буферної здатності. 

Буферна здатність ґрунтів або їх буферні властивості головним чином 

залежать від ефективного функціонування їх буферних механізмів [130, 136, 

166, 168, 170, 178]. Дефініція словосполучення “буферні механізми” 

трактується як сукупність компонентів ґрунту (гранулометричний склад, 

органо-мінеральна та біологічні складові, органічна речовина і ін.), які 

гармонійно функціонують у ґрунтотворних процесах і забезпечують 

формування буферних властивостей ґрунтів [186]. 

Тому-то, сучасна система окультурювання дерново-підзолистих ґрунтів 

легкого гранулометричного складу повинна бути спрямована на покращення 

їх буферності, що найкраще досягається шляхом застосування меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями (глини, мергелю, лесу, торфу) [148]. 

В свою чергу, одним з головних компонентів, що лімітує родючість дерново-

підзолистих ґрунтів є їх гранулометричний склад, від якого в прямій 

залежності знаходяться ємність поглинання, акумуляція-дисипація поживних 

речовин, вологоємність, фільтрація та інфільтрація, водопід’ємна здатність та 

багато інших ґрунтових показників, що сприяють отриманню сталих та 

високоякісних врожаїв сільськогосподарських культур.   

Саме за допомогою структурної меліорації на дерново-підзолистих 

ґрунтах легкого гранулометричного складу можна досягнути оптимальних 
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параметрів родючості через значне покращення буферної здатності, 

оптимізацію фізичних та фізико-хімічних параметрів. 

Враховуючи вищенаведене, нами в дисертаційній роботі зосереджено 

увагу на досліджені впливу окультурювання шляхом структурної меліорації 

дерново-підзолистих ґрунтів на зміну їх буферних властивостей. 

 

1.2 Стан вивченості проблематики застосування структурної 

меліорації для підвищення родючості дерново-підзолистих ґрунтів 

 

Дерново-підзолисті ґрунти легкого гранулометричного складу 

відрізняються слабкими акумулюючими властивостями, що багато в чому 

обумовлює низьку буферну здатність [25, 35, 41, 43, 56, 190].  

Одним із провідних напрямів у вирішенні проблеми екологічної безпеки 

та підвищення родючості цих  ґрунтів є покращання природи ґрунтових 

буферних механізмів. Останнє досягається оптимізацією їх акумулятивно-

дисипативних функцій за допомогою внесення меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями.  

Склад ґрунту є одним з найбільш консервативних показників, зміна 

якого здійснюється важче, ніж, наприклад, регулювання ґрунтових режимів. 

Разом з тим, особливості формування та стійкість параметрів водного, 

поживного та інших ґрунтових режимів в значній мірі визначається складом та 

властивостями ґрунтів.  

В останні роки зацікавленість науковців проблемою стійкості природних 

об'єктів, збереження ними своєї генетично притаманної внутрішньої 

структури і режимів функціонування значно зросла [37, 47, 57, 83, 85, 87, 135, 

180, 192]. Стійкість ґрунту, його піддатливість деградації чи окультурюванню 

вивчають за різних умов техногенних навантажень, землеробської культури та 

кліматичних флуктуацій. Треба розуміти, що у процесі сучасного 

ґрунтоутворення мають місце як дезорганізуючі, так і організуючі 

(удосконалюючі) ґрунтову систему процеси. Співвідношення останніх 
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визначають загальний напрям еволюції ґрунту [171, 174]. В цьому відношенні 

особливу увагу привертають дерново-підзолисті ґрунти, як природні системи, 

що знаходяться під постійним впливом природних та антропогенних 

навантажень. З агроекологічних позицій необхідність регулювання складу та 

властивостей ґрунтів не менша, ніж регулювання ґрунтових режимів. За 

несприятливого складу формування високородючих ґрунтів лише за рахунок 

управління ґрунтовими режимами іноді буває неможливим. Серед показників 

складу та властивостей, яким приділяється увага, в першу чергу слід віднести 

гранулометричний склад ґрунтів, вміст гумусу, водно-фізичні, фізико-хімічні 

властивості, механічні властивості. Склад та властивості ґрунту тісно 

пов’язані між собою. Серед цих показників найскладніше регулювати 

гранулометричний склад ґрунту [23, 24, 50, 98, 177].  

Для вирощування більшості сільськогосподарських культур найбільш 

оптимальним вважаються ґрунти середньо суглинкового гранулометричного 

складу. Такий гранулометричний склад забезпечує необхідне поєднання 

показників вологоємності та достатньої аерації, добрі агрохімічні та фізико-

хімічні властивості. Важкий та дуже легкий гранулометричний склад не 

забезпечують необхідних умов для гармонійного росту та розвитку рослин і не 

дозволяє сформувати високопродуктивний агроценоз, забезпечити необхідний 

рівень продуктивності виробництва. 

Для зміни гранулометричного складу ґрунтів використовують декілька 

підходів, в залежності від поставленої мети. Покращення гранулометричного 

складу ґрунтів здійснюють шляхом регулярного застосування органічних 

добрив, що приводить до поступового збагачення ґрунтів на мулисті та 

глинисті частки. Відносно швидке окультурення низькопродуктивних, легких, 

осушуваних торфових ґрунтів здійснюють за рахунок структурних, хімічних 

та колоїдно-структурних меліорацій, кольматажу ґрунтів. 

Основними заходами регулювання гранулометричного складу ґрунтів 

вважають наступні [14, 16, 45, 52]: 
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- внесення піску, тирси у важкі глинисті ґрунти з метою полегшення їх 

гранулометричного складу, а відтак і поліпшення водно-фізичних 

властивостей; 

- внесення глини, органо-мінеральних компостів, цеолітів, розмелених 

туфів у легкі піщані ґрунти з метою збільшення вмісту глинистих часток, 

зміцнення ГВК та покращення їх властивостей, підвищення буферності; 

- внесення піску, глини, суглинків в торфові ґрунти з метою покращення 

їх агрохімічних та фізико-хімічних властивостей. 

Залежно від економічної доцільності на практиці застосовують такі 

заходи: 

- структурні та колоїдно-хімічні меліорації: внесення в ґрунт, під оранку, 

великих доз сорбентів (цеолітів, туфів 20-40 т/га), суглинків, глини  

(50-100 т/га), а також сумішей з торфом, сапропелем і т. д.; 

- внесення високих доз компостів або органічних добрив (торф, 

сапропель, дефекат, органо-мінеральні компости) в орний шар; 

- створення протифільтраційних екранів (приорювання на глибину  

30-40 см великих доз торфу, гною та інших матеріалів); 

- удобрення (в першу чергу внесення мінеральних азотно-фосфорно-

калієвих добрив збагачених мікроелементами). 

Гранулометричний склад є одним з основних показників ґрунтів, від 

якого залежить більшість їх фізико-хімічних та агрохімічних властивостей: 

фільтраційна й водоутримувальна здатність, структурність, щільність, 

пористість, трофність та інші, що формують водно-повітряний, тепловий, 

поживний, мікробіологічний режими та загалом визначають їхній природний 

потенціал. У цьому відношенні особливо показовим прикладом є піщані 

ґрунти. Незважаючи на різні генезис та зональну приналежність піщані 

ґрунти, мають більше подібних, ніж відмінних властивостей, унаслідок чого 

характеризуються достатньо схожим агрономічним потенціалом, який в 

ідентичних умовах зволоження, цілком залежить від вмісту глинистих 

часток [34, 38, 86, 122, 123, 141, 212].  
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Піщані ґрунти, переважна частина яких знаходиться в зоні Полісся, є 

одним із основних різновидів малопродуктивних земель в Україні. Протягом 

дуже тривалого часу територія Полісся була місцем скидання величезного 

обсягу водних мас різного генезису, що обумовило різні варіації перемитих 

піщаних відкладів – флювіогляціальних, гляціальних, давньоалювіальних та 

сучасних алювіальних, які характеризуються практично однаковим умістом 

фізичного піску – 88-90%. Проте фракційний склад пісків у різних частинах 

поліської зони, суттєво відрізняється. Так, у профілі ґрунтів Центрального 

Полісся фракції крупно- та дрібнозернистого піску представлені майже у 

рівній мірі – відповідно 40,0 та 49,4 %. У ґрунтах зони Східного Полісся 

домінує фракція дрібного піску – 69,6 %, а кількість крупного складає лише 

18,1 %, паралельно із цим зростає вміст фізичної глини – до 7,3 % проти 5,5 % 

у зоні Центрального Полісся [28]. Підвищення кількості глинистих часток 

насамперед відбувається за рахунок подвоєння вмісту мулистої фракції  

(5,0 проти 2,6 %),  табл. 1.1.  

Таблиця 1.1  

Гранулометричний склад дерново-підзолистих ґрунтів у зоні 

Східного та Центрального Полісся [23] 

Провінція 

Полісся 

Вміст фракцій, % 

1- 

0,25 мм 
0,25-

0,05 мм 
0,05-

0,01 мм 
0,01-

0,005 мм 
0,005-

0,001 мм 
<0,001 

мм 
<0,01 

мм 

Східне 18,1 69,6 5,2 1,1 1,2 5,0 7,3 

Центральне 40,0 49,4 5,1 1,6 1,4 2,6 5,5 

 

З літературних джерел [125, 169] відомо про розробку ефективних 

заходів щодо зменшення непродуктивних втрат елементів живлення з ґрунтів 

через підвищення їх ємності вбирання та вологоємності шляхом глинування, 

мергелювання, торфування тощо та застосування фільтрувальних прошарків з 

високодисперсних глин тощо.  

Відомо, що глини відносяться до осадових гірських порід [11, 95, 197-

199, 201, 203, 205], до яких також відносяться леси, доломіти, вапняки, 

кам’яна сіль, крейда, пісок, вугілля, мул та пил. Необхідно зазначити, що 
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осадові гірські породи мають вторинне походження, тобто вони утворилися 

шляхом механічного руйнування гірських порід. Вони завжди утворюються на 

поверхні Землі із залишкових продуктів попередньо зруйнованих порід. Таку 

руйнацію загально прийнято називати вивітрюванням, що здійснюється під 

впливом кліматичних агентів, таких як сонячна інсоляція, морози і дощі, за 

обов’язковою участю органічних і мінеральних кислот та живих організмів. 

Періодичні зміни температури, морозне вивітрювання з утворенням 

морозобійних тріщин та сольове розтріскування порід обумовлюють 

розрихлення структури і розпад порід на мінеральні зерна без їх хімічних змін.   

Добре відомо, що за походженням усі гірські породи поділяються на три 

групи: магматичні, осадочні і метаморфічні. Ці групи відрізняються умовами 

залягання в земній корі, хімічним і мінералогічним складом, структурою та 

наявністю корисних копалин. Внаслідок безперервних геологічних процесів 

усі породи змінюються і одні замінюються іншими. Дослідженнями 

встановлено, що майже 75% земної поверхні вкрито осадочними породами і 

лише 25% ‒ магматичними й метаморфічними. Всього відомо близько 1000 

видів гірських порід [19, 207, 209]. До магматичних порід відносяться: 

базальти, граніти, діабази, обсидіани та туфи. Магматичні породи переважно 

утворюються з магматичного силікатного розплаву [12].  

Метаморфічні породи – змінені магматичні й осадові породи під 

впливом високих температур, тиску, а також газів, гарячих розчинів, які 

виділяються з магми. Серед метаморфічних порід добре відомі: гнейси, 

кварцити, мармури та сланці. 

До складу глин входять переважно наступні мінерали – каолініт, зерна 

кварцу, польових шпатів, слюд і ін.. Глини складаються з часток менше 

0,01 мм, їм притаманні здатність до набухання, липкість, пластичність та 

висока адсорбційна здатність. Саме ці властивості обумовлюють їх 

застосування в якості меліорантів з високими абсорбційними властивостями 

на ґрунтах легкого гранулометричного складу. 

Структурні меліорації поліпшують структуру ґрунту (розмір і 

водостійкість агрегатів) і відповідно його водно-фізичні й інші властивості.  
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До структурних меліорацій можна також віднести піскування і глинування 

торф’яних ґрунтів (внесення піску і глини), торфування піщаних і глинистих 

ґрунтів.  

Глинування є заходом докорінного покращення властивостей ґрунтів 

легкого гранулометричного складу, а саме - піщаних та супіщаних. Цей захід 

поліпшує їх акумулятивну здатність, мікроагрегатний стан і водно-фізичні 

властивості [19, 88, 144, 145, 209]. Глинистий субстрат, що вноситься, має 

бути однорідним по гранулометричному складу, задовільним для 

сільськогосподарських рослин хімічним складом, містити мінімальну кількість 

гравію, щебеню та дерев’яних залишків і мати близьку до нейтральної реакцію 

середовища. Внесення на піщаних ґрунтах глини підвищує вміст мулистих 

часток і, як наслідок, підвищує водоутримуючу здатність ґрунтів і ємність 

поглинання, сприяє закріпленню гумусу та поживних елементів.  

При будь яких альтернативних системах землеробства важливо внесення 

в ґрунт глинистих матеріалів, збагачених високодисперсними мінералами типу 

монтморилоніту. Це пояснюється тим, що в ґрунтах, які не містять 

монтморилоніт, органічна речовина і продукти її розкладу знаходяться в стані 

механічного домішку і, тому, легко виносяться за межі кореневмісного шару, а 

інтенсивність розпаду рослинних залишків перевищує накопичення органічної 

речовини. При наявності ж монтморилоніту зв'язок органічної і не органічної 

складової ґрунту стає більш тісним і міцним, так як органічні молекули разом 

з водою входять в склад ґрунтового-поглинального комплексу. 

Нерідко глинування супроводжується внесенням вапна, хоча для глин із 

значним вмістом оксидів кальцію та магнію, наприклад, для глини 

Дружківського кар’єру, цей захід не є обов’язковим. Оптимальні значення 

реакції ґрунтового розчину для різних сільськогосподарських культур 

наведено в таблиці 1.2 [191]. 

Рослини-кальцієфіли більш стійкі до лужного середовища і менш стійкі 

до кислого (коренеплоди, конюшина, люцерна, ячмінь, пшениця, капуста і ін.); 

рослини кальцієфоби більш стійкі до кислого середовища і менше – до 

лужного (люпин, картопля, льон, бруква і інші). Цілком зрозуміло, що іноді 
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параметри рН ґрунтів можуть відхилятись від їх природних генетично 

притаманних рівнів і виходити за межі встановлених оптимальних значень для 

тієї чи іншої культури. За рівнем цього відхилення діагностується доцільність 

вирощування на даному ґрунті окремих видів сільськогосподарських культур.  

Таблиця 1.2 

Оптимальна реакція ґрунтового розчину для 

сільськогосподарських рослин і деяких мікроорганізмів 

Культура рН водний Культура рН водний 

Гриби ~ 3,0 Горох 6,0 - 7,0 

Журавлина 4,0 - 5,0 Пшениця яра, ячмінь 6,0 - 7,5 

Рис 4,0 - 6,0 Бавовник  6,0 - 7,5 

Люпин 4,5 - 6,0 Турнепс 6,0 - 7,5 

Чайний кущ 4,5 - 6,0 Виноград, груша,  

яблуня, вишня, слива, 

персик, грястиця, 

огірки, ріпа, пастернак 

6,0 - 8,0 Бруква 4,7 – 5,5 

Гречка 4,7 – 7,5 

Картопля 5,0 - 5,5 Буряк  кормовий 6,2 - 7,0 

Суниці, малина 5,0 - 6,0 Томати 6,3 - 6,7 

Тимофіївка 5,0 - 6,5 Пшениця озима 6,3 - 7,5 

Редис 5,0  - 7,3 Цибуля 6,4 - 7,9 

Овес 5,0  - 7,7 Шпинат 6,5 - 7,0 

Льон 5,3 - 6,5 Соя 6,5 - 7,5 

Китник, квасоля 5,3 - 6,0 Капуста  листова 6,5 - 7,5 

Серадела 5,4 - 6,5 Нітріфікатори, 

денітрофікатири, 

азотфіксатори 

6,5 - 7,8 
Морква 5,5 - 7,0 

Озиме жито, просо 5,5 - 7,5 Мак 6,8 - 7,2 

Віка 5,7 - 6,5 Горіх грецький  6,8 - 8,0 

Салат,  селера 6,0 - 6,5 Райграс 6,8 - 7,5 

Цикорій 6,0 - 6,5 Буряк цукровий 7,0 - 7,5 

Соняшник 6,0 - 6,8 Костриця  7,0 - 7,5 

Конюшина 6,0 - 7,0 Люцерна 7,0-8,0 

Кукурудза 6,0 - 7,0 Коноплі 7,1-7,4 
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За значних відхилень від оптимальних границь об’єм зовнішніх 

навантажень (агрозаходів) для повернення ґрунту до оптимального стану 

значно зростає. У цьому випадку виникає необхідність поліпшення 

безпосередньо природи буферних механізмів ґрунту, що досягається 

запровадженням відповідних агрозаходів: внесенням органічних, мінеральних 

добрив та меліорантів, їх якістю та способами внесення, обробітком ґрунту 

тощо. Для поліпшення властивостей ґрунтів легкого гранулометричного 

складу застосовують різноманітні заходи, направлені на підвищення їх 

родючості. Так, перш за все, увага була прикута до реабілітації цих ґрунтів 

через внесення відповідних доз органічних і мінеральних добрив.  

Регулярне внесення добрив покращує їх властивості, але це вимагає 

тривалого часу та значних затрат, тому застосовують і спеціальні прийоми 

покращення складу. 

Проте, як встановлено дослідженнями [91, 93, 115, 116, 158, 198], із 

збільшенням норм добрив, у тому числі й органічних, посилюються процеси 

мінералізації та збільшуються втрати поживних речовин з інфільтраційним 

стоком. Мінімізація обробки уповільнює процеси мінералізації. Мінеральні 

добрива здебільшого ефективні переважно тільки у рік внесення, а органо-

мінеральні – також і на перший рік післядії. За звичайного способу внесення 

органічних добрив відбувається швидка їх мінералізація, особливо в перші  

3-4 місяці.  

З цих причин, на думку дослідників [18, 33, 90, 92, 96, 128, 164, 179], 

незамінною є роль сидератів, як складової частини системи удобрення. Зелена 

маса сидератів має вузьке співвідношення вуглецю до азоту (10:1-12:1), що 

сприяє інтенсивному розкладенню мікроорганізмами та, відповідно, 

поступовій мобілізації поживних речовин протягом теплого періоду року. 

Особливо ефективні проміжні посіви сидеральних культур, що дозволяє 

повніше задіяти агрокліматичні ресурси, не використані основними 

культурами сівозміни. Окрім прямої удобрювальної дії, сидерація зменшує 

вимивання поживних речовин добрив з кореневмісного шару, сприяє 

зменшенню мінералізації гумусу, покращує фізичні властивості ґрунту та його 
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фітосанітарний стан. За даними А. М. Берднікова [18], на дерново-підзолистих 

супіщаних ґрунтах Полісся проміжна сидерація зменшує втрати гумусових 

речовин з 24 до 9,6 кг/га, тобто в 2,5 рази, нітратного азоту − з 34,6 до 20 кг/га 

або в 1,7 рази, кальцію − з 42,6 до 26 кг/га, або в 1,6 рази, магнію − з 18,5 до 

8,0 кг/га, або в 2,3 рази (табл. 1.3). 

У складі гумусу піщаних ґрунтів у природному стані не менше половини 

складає детрит, а у староорних ґрунтах його залишається всього лише  

15-20 %. Максимальна гумусованість збігається з глибиною поширення 

коренів трав’янистої рослинності, основна маса яких зосереджена у верхньому 

20-сантиметровому шарі. За рік мінералізується 60-70 % коренів.  

Таблиця 1.3 

Річні втрати вологи, біогенних елементів і гумусових речовин  

з дерново-підзолистого ґрунту  

Варіанти 
Волога, 

мм 

Гумусові 

речовини, 

кг/га 

NО3, 

кг/га 

Р2О5, 

кг/га 

К2О, 

кг/га 

СаО, 

кг/га 

МgО, 

кг/га 

Без добрив 24 12,0 17,0 2,4 4,0 24,0 8,0 

NРК 31 14,6 30,0 3,6 5,6 32,8 12,4 

NРК + сидерат 16 9,6 20,0 2,0 5,0 26,0 8,0 

NРК + гній 40 24,0 34,6 4,6 6,8 42,6 18,5 

Сидерат + гній + NРК 23 26,8 24,8 4,0 6,0 40,0 16,0 

 

Оскільки піщані ґрунти мають дуже добру аерацію, для уповільнення 

процесів мінералізації органічної речовини необхідно її заорювання на значну 

глибину. Дослідженнями вчених доведено, що переміщенням 0-20 см шару 

піщаного бурого ґрунту на глибину 20-40 см дало лише невеликі сприятливі 

зміни у водному режимі, вмісті поживних речовин та врожайності 

сільськогосподарських культур. Глибоке мульчування торфоперегнійним 

компостом у нормі внесення 30-40 т/га на глибину 30-50 см обумовлює його 

розкладення протягом 3-4 років. Вважається, що швидкість мінералізації 

органічної речовини в піщаних ґрунтах можна знизити, якщо проводити 

переорювання ґрунту за його обробітку. 
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Поживні речовини і органічні сполуки, які потрапляють з гною у ґрунт, 

створюють навколо них поживний шар (ареол) завширшки в 1-1,5 см. Цей 

комплекс слугує поживним осередком для рослин, коріння яких не тільки 

переплітають органічні добрива, але і розміщуються по колу навколо їх. 

Створюється тимчасова рівновага, яка обумовлюється, з одного боку, 

зменшенням кількості органічної речовини гною внаслідок мінералізації, а з 

іншого боку прибутком органічної речовини за рахунок коренів та 

мікроорганізмів. Тому для запобігання руйнуванню цих осередків та різкому 

посиленню мінералізаційних процесів, бажано обмежуватися лише 

поверхневим обробітком ґрунту.  

Дослідженнями [36] встановлено, що оранка піщаних ґрунтів, а ще 

більше – утримання їх під незайнятим паром, призводять до посилення 

міграції біогенних елементів (насамперед, N, C, K, Mg, Ca) за межі кореневого 

шару.  

У науковій літературі відмічено позитивний вплив на родючість ґрунтів 

легкого гранулометричного складу під дією глинування в прямій дії [52, 117, 

123, 134, 139, 140, 143, 149, 155, 169, 200]. Хоча часто на практиці ефект від 

глинування як з добривами, так і без них спостерігається й на другий рік після 

застосування цього заходу.  

Якщо немає можливості вносити достатню кількість глинистого 

матеріалу, то його вносять безпосередньо в посадочні ями, борозни чи гряди 

локально (локальна меліорація). Глини, особливо монтморилонітові, не 

піддаються швидкому вивітрюванню (розкладенню) і мають добрі 

водоутримуючі властивості, що сприяє гальмуванню процесів вимивання 

внесених в ґрунт органічних і мінеральних добрив. Відповідно до 

вищевикладеного, в даній науково-дослідній роботі зосереджено увагу на 

визначені закономірностей зміни буферних та агрономічних властивостей 

досліджуваних ґрунтів, що відбуваються під впливом структурних меліорацій, 

і зокрема, внесення глини, яка містить в своєму складі значну кількість 

фізичної глини та лужно-земельних елементів. 
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Як зазначено в роботах [101, 151], структурна меліорація ґрунтів  це 

докорінна якісна зміна складу твердої фази (глинування, піскування, 

оструктурення тощо) та профільної будови ґрунту (багатоярусний плантаж, 

створення водорегулювальних та водоакумулятивних прошарків, лінз, 

кротовин, свердловин) заради створення ефективного родючого шару.  

В роботі [169] наголошено, що структурні меліорації спрямовані на  

докорінну зміну складу твердої фази ґрунту і співвідношення різних 

гранулометричних часток, загальної текстури ґрунтового профілю. За 

способами структурних меліорацій показаними в цій роботі, нами  звернено 

увагу на способах – «Змішаної культури» та «Штучно вмонтованих у ґрунто-

підґрунтя структурних елементів». 

Спосіб «Змішаної культури» передбачає перемішування потужної маси 

мінеральних і органо-мінеральних порід (супіску, суглинків, глини, мергелю, 

фосфоритного піску, сапропелю) з верхнім горизонтом малородючого ґрунту, 

з метою створення родючого органо-мінерального орного шару, надаючи йому 

оптимальних для ведення інтенсивного землеробства буферних властивостей. 

Спосіб змішаної культури дозволяє поліпшити агрофізичні, агрохімічні і 

теплові властивості ґрунту, посилити процеси гуміфікації органічної 

речовини, секвестрації в органічній речовині азоту і вуглецю, підвищити 

стійкість ґрунту до ерозії, а також зменшити ризики непродуктивних втрат 

удобрювальних ресурсів. Цей спосіб створює кращі умови для проходів 

сільськогосподарської техніки.  

Спосіб «Штучно вмонтованих у ґрунто-підґрунтя структурних 

елементів» спрямований на оптимізацію водного і речовинно-міграційного 

режимів, суттєве підвищення буферних властивостей ґрунтів, на 

самоуправління ґрунтовими процесами. Для цього створюють 

внутрішньоґрунтові прошарки, вертикальні колонки та смуги, що покращують 

умови підґрунтового водно-мінерального живлення рослин, а також вносять 

спеціальні біогенно-концентровані поживні органо-мінеральні включення у 

формі брикетів та гранул з високою водопоглинальною та іммобілізаційно-

мобілізаційною буферною здатністю. Всі вищенаведені групи структурних 
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меліорацій можуть включати різноманітні способи, значна частина яких ще не 

розроблена, потребує подальших наукових пошуків та винаходів [169].  

Обґрунтовано, що окультурювання дерново-підзолистих ґрунтів легкого 

гранулометричного складу повинне бути спрямоване, перш за все, на 

покращення буферних механізмів, які забезпечують їх буферність до різних 

природних та антропогенних навантажень та поліпшують поглинальну 

здатність, сприяють оптимізації водного режиму та забезпечують розвиток 

саморегулятивних функцій ґрунтів.  

У практиці меліоративного землеробства способи структурних 

меліорацій поки що не знайшли широкого застосування, проте 

перспективність цих способів, завдяки їхній тривалій післядії та потреби в 

істотному підвищенні продуктивності ґрунтів легкого гранулометричного 

складу, є актуальною та доволі обнадійливою. Багато фермерських 

господарств, що мають земельні ділянки на піщаних масивах, скористалися 

способами структурних меліорацій для їх окультурювання і створили на своїх 

безплідних піщаних ділянках стійкі та високоурожайні плодові насадження.  

Арабські Емірати та інші країни світу піщані морські узбережжя 

перетворюють на справжні мальовничі рекреакційні оази, використовуючи 

різноманітні структурні меліорації. Ефективність та необхідність структурної 

меліорації для ґрунтів легкого гранулометричного складу доводять і роботи 

провідних вчених сьогодення [25, 169, 176, 182, 202, 204, 206, 208, 210, 211].  

У теперішній час питанням, пов’язаним із застосуванням структурної 

меліорації на дерново-підзолистих ґрунтах легкого гранулометричного складу 

з метою покращення їх агроекологічного стану та підвищення родючості, в 

науковому аспекті, все ж таки, приділяється недостатньо уваги. Тому 

дисертаційні дослідження були спрямовані на вирішення питань з 

окультурювання дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного 

складу шляхом створення високоефективних буферних механізмів за рахунок 

внесення меліорантів з високими абсорбційними властивостями.  
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Об’єкти та умови проведення досліджень 

 

Українське Полісся, як зонально обумовлений природний комплекс із 

своєрідними кліматичними, геолого-геоморфологічними, гідрологічними, 

літогранулометричними й фітоценотичними умовами, відзначається 

мозаїчним і мезокомплексним ґрунтовим покривом. Висока неоднорідність 

ґрунтоутворюючих порід за гранулометричним складом, строкатість рельєфу, 

густа гідрографічна сітка, близьке залягання підґрунтових вод обумовили 

високу складність ґрунтового покриву. Найбільшого поширення тут набули 

дерново-підзолисті ґрунти, що сформувалися на дренованих рівнинах та 

підвищених вододілах.  

Дерново-підзолистий тип ґрунтотворення розвивався здебільшого за 

участю лісової рослинності при мінімальній участі в ньому трав. У зв'язку з 

цим формування ґрунтів супроводжувалося повільним гумусонакопиченням.  

Дерново-слабопідзолисті піщані ґрунти займають площу 289 тис. га, в 

тому числі 136 тис. га ріллі, залягаючи на слабохвилястих вододільних 

просторах та борових терасах річок. Дуже часто в рельєфі виражені піщані 

горби, гряди та вали. Піски, на яких вони сформувалися, переважно водно-

льодовикового походження, зазвичай пересортовані перевідкладені вітром та у 

більшості випадків кислі, багаті на кварц, однак трапляються й карбонатні 

морени [4, 26, 132]. 

Гранулометричний склад ґрунтів обумовлює його водно-повітряні 

властивості. Мала кількість глинистих фракцій (5-10 %) зумовлює велику 

водопровідність та малу вологоємність, при цьому верхні шари ґрунту містять 

небагато вологи, яка навіть при кількаденних посухах швидко випаровується, 

що призводить до в'янення рослин. Більш сприятливий водний режим мають 

ґрунти, підстелені на незначній глибині верствами суглинків або крейдою. 
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Формування дерново-підзолистих ґрунтів відбувалося на 

флювіогляціальних, моренних, лесовидних та алювіальних породах переважно 

супіщано-суглинкового гранулометричного складу, рідше – зв'язнопіщаного 

на двочленних породах за умов спорадично-застійно-промивного та застійно-

непромивного водних режимів на моренно-зандрових і алювіальних рівнинах, 

терасах, моренних горбах та пасмах [40, 131, 147]. 

Головною діагностичною ознакою дерново-підзолистих ґрунтів є чітка 

текстурна диференціація профілю на гумусово-елювіальний, елювіальний та 

ілювіальний горизонти. Розподіл профілю на генетичні горизонти чіткіше 

проявляється з поважчанням гранулометричного складу та збільшенням 

ступеня оглеєння, що проявляється у потужності елювіального горизонту. 

Гумусовий горизонт неглибокий (не перевищує 15-18 см). У орних ґрунтах він 

поглиблений оранкою і може сягати 25-30 см. Колір його ясно-сірий, за 

складом пухкий, розсипчастий, безструктурний. Відмінності буферних 

властивостей цих ґрунтів тісно пов’язані з їх гранулометричним складом та 

умовами ґрунтоутворення.  

У зв’язку з вищенаведеним у якості об’єктів досліджень нами було 

обрано дерново-підзолисті ґрунти зв’язнопіщаного та супіщаного 

гранулометричного складу, що розташовані в Житомирській та Волинській 

областях.  

Клімат досліджуваних областей до останніх 10-15 років 

характеризувався найбільш помірною континентальністю порівняно з іншими 

регіонами Полісся, адже перебуває під впливом Атлантичного океану і 

материка Євразії. Зима - м'яка завдяки дії відрогів сибірського антициклону. 

Разом з тим через вплив вітрів з Атлантичного океану обумовлював менш 

жарке літо, ніж в інших рівнинних районах, а опадів за рік випадало в півтора-

два рази більше. Останнє дозволяло відносити території за характером 

вологозабезпечення до зони достатнього зволоження.  

Географічне положення області забезпечує достатню кількість тепла та 

вологи для вирощування всіх зернових і багатьох технічних культур 
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помірного поясу: сума температур вище 10 °С становить 2400–2500 °С, 

кліматична норма середньомісячної температури повітря складає (+7,1) °С, 

річні норми опадів – 568 мм. 

Зауважимо, що останніми роками спостерігається різка зміна 

кліматичних умов у бік аридизації території України. Ці негативні явища не 

обминули й територію Полісся де нами проводились польові дослідження. 

Об’єкти досліджень (рис. 2.1): 

- дерново-підзолистий зв’язнопіщаний глеюватий ґрунт на 

флювіогляціальних відкладах (дослідне поле Колківського вищого 

професійного училища (ВПУ), смт. Колки, Маневицький р-н, Волинська 

область); 

- дерново-підзолистий супіщаний ґрунт на флювіогляціальних 

відкладах (дослідне поле Інституту сільського господарства Полісся 

смт. Грозіно, Коростенський р-н, Житомирська область). 

 

Рис. 2.1 Розміщення об’єктів дослідження: 

1 – дослідне поле Колківського ВПУ, смт. Колки, Волинська область, 

дерново-підзолистий зв’язнопіщаний глеюватий ґрунт; 

2 – дослідне поле Інституту сільського господарства Полісся, 

смт. Грозіно, Житомирська область, дерново-підзолистий супіщаний ґрунт. 
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Морфологічний опис профілю дерново-підзолистого глеюватого 

зв’язнопіщаного ґрунту на флювіогляціальних відкладах наведено нижче: 

НЕ (0−29 см) – гумусовий елювійований горизонт, до глибини 17 см 

збігається з орним горизонтом, світло-сірий з кремнеземистою присипкою 

Sі02, слабогумусований, безструктурний, супіщаний, сухий, слабо ущільнений. 

З глибини 17 см – підорний шар, більш ущільнений, світліший, рихло-

пластинчатий, зустрічаються марганцеві вкраплення, різко переходить у 

наступний горизонт; 

Еh(gl) (29−44 см) – гумусово-елювіальний, слабогумусований, світло-

бурий з палевим відтінком, з рідкими вохристими плямами, оглеєний, рихло-

пластинчатий, перехід ясний; 

I(gl) (44−101 см) –ілювіальний, слабогумусований, червоно-бурий з 

слабкою кремнеземистою присипкою Sі02, затьоки колоїдів, грудкувато-

горіхувато-призмовидний з колоїдним лакуванням, перехід виражений; 

Ipgl (101−125 см) – перехідний ілювійований до материнської породи 

світліший, вкраплення залізисто-марганцевих конкрецій, менш щільний за 

попередній, перехід поступовий; 

Рgl (125 см і глибше) – материнська порода ілювійована, оглеєна, менш 

щільна, сизуватого відтінку, суглинисто-супіщана з високим вмістом 

пилуватих часток.  

За гранулометричним складом ґрунт є зв'язнопіщаним, вміст фізичної 

глини 8,81 %.  

Дерново-підзолистий зв'язнопіщаний глеюватий ґрунт має наступні 

фізико-хімічні показники: в орному шарі рН сольовий становить 4,0 одиниці; 

рН водний ‒ 4,9 одиниці. Вміст загального гумусу складає 1,7 %, що 

характеризує досліджуваний ґрунт як малогумусний. За агрохімічними 

показниками дерново-підзолистий ґрунт має такі характеристики: вміст 

мінерального азоту становить 15,1 мг/кг, рухомого фосфору – 72,6 мг Р2О5/кг 

ґрунту, рухомого калію – 51,2 мг К2О/кг ґрунту. Згідно наведених показників 

ґрунт характеризувався низьким вмістом мінерального азоту, середнім 
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вмістом рухомих сполук фосфору та калію, середньокислою реакцією 

ґрунтового розчину. 

Морфологічний опис профілю дерново-підзолистого супіщаного ґрунту 

на флювіогляціальних відкладах наведений нижче: 

НЕ (0 -25 см) ‒ гумусово-елювіальний, світло-сірий з добре вираженою 

кремнеземистою присипкою Sі02, слабкогумусований, супіщаний, 

безструктурний, сухий, слабо пронизаний корінням трав, перехід різкий за 

кольором; 

Е (25-42 см) ‒ елювіальний, брудно-палевий, слабкогумусований, 

спостерігаються рідкі затьоки колоїдів, супіщаний, сухий, збільшення 

кількості кремнеземистої присипки вниз по горизонту, перехід ясний; 

І (42-82 см) ‒ ілювіальний, шаруватий, буро-червоний, щільний, 

горіхувато-призматичний з колоїдним лакуванням на гранях структурних 

агрегатів, холодний, перехід поступовий; 

ІР (82-127 см) ‒ перехідний ілювіальний, жовто-бурого кольору, менш 

щільний за попередній, призматично-грудкуватий, з лінзами залізистого піску, 

перехід поступовий; 

Р (127-155 см і глибше) ‒ материнська порода. 

За гранулометричним складом ґрунт є супіщаним, вміст фізичної 

глини 10,5 %.  

Дерново-підзолистий супіщаний ґрунт на флювіогляціальних відкладах 

має наступні фізико-хімічні показники: в орному шарі: вміст загального 

гумусу складає 1,1 %, що характеризує досліджуваний ґрунт як малогумусний. 

За агрохімічними показниками дерново-підзолистий ґрунт має такі 

характеристики: вміст мінерального азоту становить 8,3 мг/кг, рухомого 

фосфору – 79,9 мг Р2О5/ кг ґрунту, рухомого калію – 48,2 мг К2О/кг ґрунту. 

Згідно наведених показників ґрунт характеризувався середнім вмістом 

рухомих сполук фосфору і калію, дуже низьким вмістом мінерального азоту та 

середньокислою реакцією ґрунтового розчину. 
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2.2 Основні характеристики досліджуваних меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями 

 

Відповідно до мети і завдань досліджень, у дисертаційній роботі в якості 

меліорантів, які поліпшують структуру досліджуваних дерново-підзолистих 

ґрунтів використано: глину, лес та мергель, торф які вносили в ґрунт як 

окремо, так і сумісно. Зазначені меліоранти відрізняються високими 

абсорбційними властивостями, саме цими корисними властивостями 

обумовлена їх позитивна дія в дерново-підзолистих ґрунтах легкого 

гранулометричного складу, що відображується в покращенні фізико-хімічних, 

зокрема буферних, агрофізичних, агрохімічних властивостей та 

продуктивності грунтів. Використаний торф відзначається наступними 

характеристиками: за рівнем трофності тип – низинний, евтрофний; вміст  

вологи – 65 %; зольність – 23,5 %; значення рНводн. – 5,1 одиниці 

(слабокислий); ступінь розкладу – 85 %. 

Характеристика лесу та мергелю, які використовували у якості 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями наведена в таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 

Характеристика досліджуваних меліорантів 

Показник 
Параметри 

Лес Мергель 

рНводн 8,6 8,0 

CaСО3, %  17,0 45,0 

MgСО3, %  3,8 24,5 

Мінеральний азот, мг/кг 2,7 5,8 

Р2О5, мг/кг 20,9 17,0 

К2О, мг/кг 72,3 68,2 

 

В зв’язку з тим, що глини є полідисперсними та полімінеральними 

гірськими породами, тому для дослідження їх властивостей та характеристик 
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використовують комплекс методів: механічний (седиментаційний), хімічний, 

петрографічний, термічний, рентгенографічний тощо [58, 150].  

Емісійно-спектральний аналіз виконаний на атомно-абсорбційному 

спектрофотометрі «КВАНТ-Z ЭТА» з атомізацією в графітовій печі показав, 

що основу глини становить алюміній та кремній (табл. 2.2). 

Спостерігається доволі високий вміст оксиду заліза, а також значна 

кількість оксидів кальцію та магнію. Останнє разом з оксидами одновалентних 

катіонів натрію та калію обумовило високий рівень рНводн. глини – 8,5.  

Петрографічний аналіз використаної в наших дослідженнях глини було 

здійснено в імерсійному препараті в поляризованому світлі за допомогою 

мікроскопу при збільшені 100-480х.  

Таблиця 2.2 

Емісійно-спектральний аналіз глини 

Зразок 

Масова частка компонентів, % 

Втрати при 

нагріві, ∆m 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O 

Глина 9,5 48,0 15,6 12,4 3,2 8,5 0,4 2,0 

 

Встановлено, що основну масу (не менше 85 %) дослідженої проби 

складає глиниста речовина, що містить безкольорові, жовті та бурувато-

помаранчеві частки високої дисперсності (розмір часток < 0,002 мм) з 

тонкомозаїчним і тонким не ясно вираженим волокнистим погашенням і 

сумарним заломленням 1,480  < Nсум.  < 1,540 із середнім двопереломленням 

(Ng – Np ≈ 0,020 – 0,025). Глиниста речовина містить коломорфні і натічні 

агрегати гетиту, гідрогетиту та лепідокрокіту, які спостерігаються які 

спостерігаються у вигляді просочення, а також у вигляді окремих плям. 

Вищенаведені результати петрографічного аналізу є ознаками того, що 

глиниста речовина має монтморилонітовий склад. Також з глинистих 

мінералів у її складі зафіксовано окремі лейсти (лусочки) гідрослюд і 

тонкодисперсні агрегати глауконіту.  
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Необхідно відмітити й присутність у глині карбонатів кальцію близько 

5-8 %, які спостерігаються у вигляді тонкодисперсних і окремих ступенчато-

лапчатих агрегатів, а також окремих зернин розміром < 0,004 мм. 

Термічні дослідження проведено на дериватографі системи Паулік-

Ердей (Угорщина). Умови зйомки: наважка зразку становила 1 г, нагрів до 

1000ºС зі швидкістю 10º/хв. В процесі нагрівання зразка глини зафіксовано 

наступні криві: Т-крива – зміни температури; ТG-крива – зміни маси зразку в 

процесі нагріву; DTA-крива – яка характеризує зміну ентальпії (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 Термограми глини, отримані при термічному дослідженні: 

Т – температурна пряма;  

ТG – крива зміни маси зразку в процесі нагрівання;  

DTA – дериватограма (зміна ентальпії).  

 

На термограмі чітко спостерігаються ефекти характерні мінералам групи 

монтморилонітів: (Ca, Na) (Mg, Al, Fe)2 [(Si, Al)4 O10] (OH)2·nH2O.  
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Перший, інтенсивний, низькотемпературний ендоефект (-150) ºС 

відповідає виділенню адсорбційної і міжпакетної води, а два наступних при 

температурах (-450) ºС та (-590) ºС – видаленню конституційної гідроксильної 

води. Ці ендоефекти, насамперед перший, характерні для мінералів групи 

монтморилоніту [58, 150]. 

На перший ефект накладається другий (-220) ºС, пов'язаний з 

видаленням води, яка міститься в поглинених підставах (адсорбовані катіони 

кальцію і магнію). Ендоефект (-880) ºС - спостерігається при дисоціації 

кальциту на оксид кальцію і діоксид вуглецю. На термограмі ТG відображена 

втрата маси зразка глини при нагріванні, яка становить 22 %.  

Таким чином, виходячи з вищенаведених результатів емісійно-

спектрального, петрографічного і термічного дослідження глини, зроблено 

висновок, що досліджена глина має монтморилонітовий склад. 

Монтморилонітові глини зазвичай використовують в якості меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями на ґрунтах легкого 

гранулометричного складу, перш за все, для глинування дерново-підзолистих 

піщаних, зв’язнопіщаних і супіщаних ґрунтів. 

 

2.3 Методика проведення досліджень 

 

Дослідження виконували у ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О. Н. Соколовського» впродовж 2015 ‒ 2018 рр. Для вирішення 

поставлених задач проведено два польових досліди, чотири лабораторно-

модельні досліди та лабораторно-аналітичні дослідження. Польові 

дослідження проводили за методикою Б. О. Доспєхова [59]. 

Польовий дослід № 1. З метою вивчення впливу структурної меліорації 

на продуктивність дерново-підзолистого зв’язнопіщаного глеюватого ґрунту 

на флювіогляціальних відкладах і урожай сільськогосподарських культур за 

умови застосування меліорантів з високими абсорбційними властивостями і 

без них у 2016 р. на дослідному полі Колківського вищого професійного 
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училища (смт. Колки, Маневицький район, Волинська область) було закладено 

польовий дрібноділянковий дослід. 

Меліоранти вносили як врозкид по поверхні ґрунту з подальшою 

заробкою, так і локально. Агротехнологічні роботи у дрібноділянковому 

досліді виконували вручну.  

Розмір ділянки 1 м2, відстань між варіантами та повтореннями 0,5 м. 

Повторність чотириразова.  

Схема польового досліду включала такі варіанти: 

1. Без меліорантів (контроль); 

2. Глина, 10 т/га врозкид; 

3. Глина, 2 т/га локально; 

4. Глина, 50 т/га врозкид; 

5. Глина, 10 т/га локально; 

6. Торф, 15 т/га врозкид; 

7. Торф, 3 т/га локально; 

8. Лес, 15 т/га врозкид; 

9. Лес, 3 т/га локально; 

10. Глина, 10 т/га + торф, 15 т/га врозкид; 

11. Глина, 2 т/га  + торф, 3 т/га локально; 

12. Лес, 15 т/га + торф, 15 т/га врозкид; 

13. Лес, 3 т/га+ торф, 3 т/га локально. 

В досліді вирощували наступні сільськогосподарські культури: овес 

(2016 р.), тритикале (2017 р.), озима пшениця (2018 р.).  

На початку та наприкінці вегетаційного періоду кожного року проведено 

відбір зразків ґрунту з шару 0-20 см для визначення агрохімічних та 

агрофізичних показників ґрунту.  

Польовий дослід № 2. З метою вивчення впливу структурної меліорації 

на продуктивність дерново-підзолистого супіщаного ґрунту і урожай 

сільськогосподарських культур за умови застосування меліорантів  з високими 

абсорбційними властивостями різного походження і без них у 2016 р. на 

дослідному полі Інституту сільського господарства Полісся смт. Грозіно 
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Коростенського р-н, Житомирської області було закладено польовий 

дрібноділянковий дослід. 

Досліди включали спостереження за фізико-хімічними, фізичними 

властивостями та урожайністю сільськогосподарських культур: льон (2016 р), 

люпин (2017 р.), озима пшениця (2018 р.). 

Розмір ділянок у дрібноділянковому досліді 1 м2, відстань між ділянками 

0,5 м. Повторність чотириразова. 

Схема польового досліду включала такі варіанти: 

1. Без меліорантів (контроль); 

2. Глина, 10 т/га врозкид; 

3. Глина, 2 т/га локально; 

4. Глина, 50 т/га врозкид; 

5. Глина, 10 т/га локально; 

6. Торф, 15 т/га врозкид; 

7. Торф, 3 т/га локально; 

8. Глина, 10 т/га + торф, 15 т/га врозкид; 

9. Глина, 2 т/га  + торф, 3 т/га локально. 

Лабораторно-модельний дослід №1. З метою вивчення впливу 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями у чистому вигляді та 

сумісно з торфом на фізико-хімічні та агрофізичні показники дерново-

підзолистого супіщаного ґрунту та на масу проростків ячменю було проведено 

лабораторно-модельний дослід.  

Схема досліду включала наступні варіанти: 

1. Без меліорантів (контроль); 

2. Торф низинний, 15 т/га; 

3. Глина, 5 т/га; 

4. Мергель, 5 т/га; 

5. Лес, 5 т/га; 

6. Торф, 15 т/га + лес, 5 т/га; 

7. Глина, 5 т/га + торф, 15 т/га; 

8. Торф, 15 т/га + мергель, 5 т/га. 
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Дози меліорантів на скляну посудину: 

1. Без меліорантів (контроль); 

2. Торф низинний – 4,68 г; 

3. Глина – 1,57 г; 

4. Мергель – 1,57 г; 

5. Лес – 1,57 г; 

6. Торф – 4,68 г + лес – 1,57 г; 

7. Глина – 1,57 г + торф – 4,68 г; 

8. Торф – 4,68 г + мергель – 1,57 г. 

Досліди проведено у скляних посудинах, маса ґрунту 0,5 кг, повторність 

трикратна. Тест-культура – ячмінь, сорт «Фенікс». Вимірювання рН, 

активності іону Са проводили на початку досліду після одно тижневого 

компостування та через чотири тижні наприкінці досліду. 

Лабораторно-модельний дослід №2. З метою вивчення впливу 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями - лесу, глини та торфу 

на фізико-хімічні, агрохімічні та агрофізичні показники дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного ґрунту та на масу проростків ячменю було проведено 

лабораторно-модельний дослід. Досліди проведено у скляних посудинах, маса 

ґрунту 0,5 кг, повторність трикратна. Тест-культура – ячмінь, сорт «Фенікс».  

Схема досліду включала наступні варіанти: 

1. Без меліорантів (контроль); 

2. Глина, 50 т/га; 

3. Лес, 15 т/га; 

4.Торф низинний, 15 т/га. 

Дози меліоранту на скляну посудину: 

1. Без меліорантів (контроль); 

2. Глина – 15,6 г; 

3. Лес – 4,68 г. 

4. Торф низинний – 4,68 г. 
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Підрахунок маси проростків ячменю проводили через два тижні після 

початку досліду. Вимірювання досліджуваних показників проводили за 

допомогою приладу Soil cares: X-Rays, ALPHА через 20 днів після початку 

досліду. 

Лабораторно-модельний дослід №3. З метою визначення впливу 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями різного походження на 

рівень вимивання забруднюючих та поживних речовин з інфільтраційними 

водами було проведено лабораторно-модельний дослід на дерново-

підзолистому супіщаному та дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунтах.  

Дослід було проведено в колонках типу лізиметрів, які містили в собі 

1 кг ґрунтової маси, відібраної з шару 0-20 см. Ґрунтову суміш готували 

перемішуванням ґрунту з меліорантом. Лабораторно-модельні досліди 

передбачали максимальну адаптованість до типових погодних умов Полісся. З 

цією метою проводили промивання ґрунту дистильованою водою об'ємом 

480 мл, імітуючи середньомісячну кількість опадів за вегетаційний період 

(травень – вересень). В якості меліорантів використовували глину та лес.  

Схема досліду включала такі варіанти: 

1. Без меліорантів (контроль); 

2. Глина, 10 т/га;  

3. Глина, 15 т/га;  

4. Лес, 10 т/га; 

5. Лес, 15 т/га.  

Промивання ґрунтової суміші у колонках виконували протягом 4 місяців 

після попереднього 7-денного компостування за кімнатної температури і 

початкової вологості ґрунту, близької до повної вологоємності (АПВ = 55 %). 

Вимірювання контрольованих показників виконували перед початком та 

одразу після промивання ґрунту та після кожного промивання у 

інфільтраційних водах. 

Лабораторно-модельний дослід №4. З метою визначення впливу 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями різного походження на 
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рівень вимивання добрив з інфільтраційними водами було проведено 

лабораторно-модельний дослід на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті. 

Дослід було проведено в колонках типу лізиметрів, які містили в собі 1 кг 

ґрунтової маси, відібраної з шару 0-20 см. Ґрунтову суміш готували 

перемішуванням ґрунту з меліорантом. Лабораторно-модельні досліди 

передбачали максимальну адаптованість до типових погодних умов Полісся. З 

цією метою проводили промивання ґрунту дистильованою водою об'ємом 

360 мл, імітуючи середньомісячну кількість опадів за вегетаційний період 

(травень – вересень), що становить 480 мм. Сульфат амонію вносили в нормі 

221 мг/кг ґрунту, що в виробничих умовах відповідає 90 кг д. р./га. В якості 

меліорантів використовували глину та лес.  

Схема досліду включала такі варіанти: 

1. Без меліорантів (контроль); 

2. (NH4)2SO4 – N90 

3. (NH4)2SO4 – N90 + глина, 10 т/га; 

4. (NH4)2SO4 – N90 + глина, 15 т/га;  

5. (NH4)2SO4 – N90 + лес, 10 т/га; 

6. (NH4)2SO4 – N90 + лес, 15 т/га. 

Промивання ґрунтової суміші у колонках виконували протягом 4 місяців 

після попереднього 7-денного компостування за кімнатної температури і 

початкової вологості ґрунту, близької до повної вологоємності (АПВ = 55 %). 

Вимірювання контрольованих показників виконували перед початком та 

одразу після промивання ґрунту та після кожного промивання у 

інфільтраційних водах. Для визначення фізико-хімічних, агрофізичних та 

агрохімічних властивостей досліджуваних ґрунтів у відібраних зразках 

проводили аналітичні дослідження за такими методиками: 

– відбирання проб ґрунту та оброблення зразків для аналізу згідно з 

ДСТУ 4287 [61] та ДСТУ ISO 11464 [77]; 

– гранулометричний склад методом піпетки згідно з ДСТУ 4730 [66]; 

– вуглець органічної речовини згідно з ДСТУ 4289 [62]; 
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 – рН водний згідно з ДСТУ 7862 [76]; 

– вміст нітратного та амонійного азоту в модифікації ННЦ ІҐА 

ім. О.Н. Соколовського згідно з ДСТУ 4729 [65]; 

– вміст рухомої сірки згідно з ДСТУ 8347 [79]; 

– вміст рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом 

Чирикова згідно з ДСТУ 4115 [60];  

– активність іонів потенціометричним методом згідно з ДСТУ 4725 [64]; 

– кислотно-основну буферність ґрунту − згідно з ДСТУ 4456 [78]; 

– калій-буферність ґрунту – згідно з ДСТУ 4375 [63]; 

‒ вміст обмінних катіонів за методом Шолленбергера в модифікації 

ННЦ ІҐА згідно з МВВ 31-497058-007 [103]; 

‒ ємність вбирання ґрунтів згідно з МВВ 31-497058-022 [104]; 

‒ польову вологість термостатно-ваговим методом [5]; 

‒ рухомі сполуки мікроелементів визначали в буферній амонійно-

ацетатній витяжці з рН 4,8 за ДСТУ 4770.1 – ДСТУ 4770.9 [67-75].  

Облік урожайності сільськогосподарських культур проводили 

поділяночно суцільним збиранням, а зеленої маси тритикале методом пробних 

майданчиків (снопів) у чотириразовій повторності з наступним зважуванням. 

Економічну ефективність меліоративних заходів розраховували згідно з 

технологічними картами та відповідними методиками [110].  

Обробку результатів проводили за методикою польового досліду 

Б.О. Доспєхова [59], кореляційного аналізу – з використанням програми 

STATGRAPHICS Plus 2.1. та STATISTICA 10, Microsoft Excel. Отримання 

космічних знімків згідно заданих координат здійснювалось за допомогою 

програми SASPlanet. 
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РОЗДІЛ 3 

ОКУЛЬТУРЮВАННЯ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ ЯК 

ЧИННИК ПОКРАЩЕННЯ ЇХ АГРОХІМІЧНИХ ТА  

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  

 

Дерново-підзолисті ґрунти характеризуються низьким рівнем природної 

родючості, що пов’язано з їх ґенезою, незадовільними фізико-хімічними та 

агрохімічними властивостями, а також низькою буферністю. 

Дослідженнями багатьох вчених [11, 27, 28, 36, 44, 45, 46, 80, 82, 84, 155] 

визначено, що матеріальною основою родючості є чотири основні групи 

чинників: агрофізичні, фізико-хімічні, агрохімічні та біологічні, дія яких на 

урожай визначається запасами в ґрунті елементів живлення і вологи, реакцією 

ґрунтового розчину, вмістом органічної речовини, рівнем фізичних та 

біологічних властивостей.  

Оптимізація показників родючості дерново-підзолистих ґрунтів, а отже і 

забезпечення населення продовольчою базою є важливим завданням 

ґрунтознавчої науки. В цьому напрямку особливого значення набувають 

дослідження пов’язані з оптимізацією буферних властивостей дерново-

підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу шляхом їх 

структурного окультурювання (структурної меліорації). 

 

3.1 Окультурювання дерново-підзолистих ґрунтів – впливовий 

чинник оптимізації їх фізико-хімічних показників 

 

Впливовим чинником покращення фізико-хімічних показників дерново-

підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу є заходи з їх 

окультурювання, які передбачають внесення меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями (глини, лесу, торфу, мергелю і ін.) [25, 39, 54]. 

Структурна меліорація або окультурювання спрямовані, в першу чергу, на 

оптимізацію гранулометричного складу дерново-підзолистих ґрунтів і 
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одночасно й сприяє покращенню показників, які визначають процеси їх 

саморегуляції, наприклад, показника кислотності (рН), вапняного потенціалу, 

активності іону кальцію, вмісту обмінних основ і ін. Відомо, що кислотність 

ґрунтів обумовлена сумісним впливом материнських порід, кліматичного, 

біологічного та антропогенного факторів утворення ґрунтів. Хімічний і 

мінералогічний склад мінеральної частини ґрунту, кількість та якість 

органічних речовин, рівень застосування засобів хімізації, життєдіяльність 

мікроорганізмів визначають стан кислотно-основної рівноваги ґрунтів [1, 97, 

99, 119, 182, 184, 186, 187, 189].  

Кислотність ґрунту значно впливає на розвиток рослин і ґрунтових 

мікроорганізмів, а також на швидкість і спрямованість хімічних та біологічних 

процесів, що в ньому відбуваються. Від рівня вмісту іонів гідрогену в 

ґрунтовому розчині залежить засвоєння рослинами поживних речовин, 

діяльність ґрунтових мікроорганізмів, мінералізація органічних речовин, а 

також перебіг фізико-хімічних процесів [2, 24, 129, 137, 171, 173]. 

Відомо, що рівень кислотно-основної рівноваги ґрунтів, особливо 

ґрунтів із слабкою буферністю, суттєво змінюється під впливом добрив, 

меліорантів, кислотних опадів, структури сівозміни, розвитку елементарних 

ґрунтових процесів тощо. Тобто різні ґрунти по різному протидіють зовнішнім 

факторам впливу залежно від природи внутрішньоґрунтових буферних систем, 

які обумовлюють відповідний рівень активної кислотності та її стійкості. 

Як показали наші дослідження, проведені у лабораторно-модельному 

досліді № 1 на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті, реакція 

ґрунтового розчину істотно залежить від внесення різних за своїми 

властивостями меліорантів з високими абсорбційними властивостями.  

В таблиці 3.1 наведено результати лабораторно-модельних  досліджень 

зміни фізико-хімічних показників (активної кислотності або рН водний, 

активності кальцію та значення вапняного потенціалу) дерново-підзолистого 

глеюватого зв’язнопіщаного ґрунту за умов застосування різних меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями. В якості меліорантів з високими 
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абсорбційними властивостями було використано глину, лес, мергель та торф 

низинний алкалітрофний.  

Встановлено, що у варіантах досліду окреме внесення лесу, мергелю та 

їх сумісне внесення разом з торфом сприяло відчутному зниженню 

кислотності, порівняно з варіантом контролю. Це пов’язано з тим, що ці 

меліоранти значну кількість карбонатів кальцію та магнію сумарний вміст 

яких у лесі становив 63,8%, а в мергелі 69,5%.  

Таблиця 3.1  

Зміна рН, активності іонів кальцію та вапняного потенціалу  

дерново-підзолистого зв’язнопіщаного глеюватого ґрунту під впливом 

структурної меліорації (лабораторно-модельний дослід) 

Варіант рНводн рСа 

Вапняний 

потенціал, 

рН-0,5рСа 

Активність 

кальцію, аСа, 

ммоль/дм3 

1. Без меліорантів (контроль) 5,4 2,8 4,1 5,4 

2. Глина, 5 т/га 5,7 1,9 4,7 21,4 

3. Лес, 5 т/га 6,3 2,1 5,2 16,6 

4. Мергель ,5 т/га 6,6 1,8 5,6 28,9 

5. Торф, 15 т/га 5,5 2,4 4,3 7,9 

6. Торф ,15 т/га + глина, 5 т/га 5,6 2,3 4,4 9,1 

7. Торф, 15 т/га + лес, 5 т/га 6,3 1,5 5,6 63,3 

8. Торф, 15 т/га + мергель, 5 т/га 6,4 1,4 5,7 77,8 

НІР05 - - - 0,14 

 

Зрушення показника рНводн.  на 1,2 одиниці в лужний бік, при внесенні 

мергелю в дозах 5 т/га є небажаним, так як, воно свідчить про те, що за таких 

умов, спостерігається перенасиченість дерново-підзолистого зв’язнопіщаного 

ґрунту на карбонати кальцію, тобто відчутно проявляється  перевапнування 

грунту. Добре відомо, що зрушення показника рН в лужний бік більше ніж на 

одну одиницю негативно впливає на ґрунтові властивості та знижує 



60 

врожайність сільськогосподарських культур. Таке явище, відоме як  явище 

перевапнування, призводить до втрати нітрогену, через різке посилення 

процесу нітрифікації, виникнення дефіциту для рослин ряду мікроелементів 

(міді, цинку, кобальту і ін.), через їх трансформацію в малодоступні для 

рослин форми та супроводжується розвитком несприятливих умов для 

вирощування традиційно культивованих в зоні поширення кислих ґрунтів 

сільськогосподарських культур (люпину, жита, лену, картоплі тощо) [2, 125, 

152, 157, 185, 194, 195]. Втім, для вирощування нетрадиційних для зони 

Полісся сільськогосподарських культур, таких як озима пшениця, кукурудза, 

соняшник, ячмінь тощо, зрушення рН до вищенаведених значень є більш 

корисним. Зауважимо, що традиційна технологія внесення меліорантів (по 

поверхні врозкид з подальшим заорюванням) також може призводити до 

інтенсифікації цілої низки негативних явищ (мінералізації органічних речовин 

та нітрифікації, вимиванню кальцію і продуктів мінералізації, емісії газів із 

ґрунту в атмосферу тощо). Все це може негативно вплинути на екологію 

ґрунтів, стан дренажно-підґрунтових вод, аеротопу, пригнічення 

життєдіяльності кальцієфобних організмів тощо. 

Ефективно протидіяти перенасиченню на карбонати кальцію 

низькобуферних дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного 

складу та отримати довготривалий позитивний ефект від застосування 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями можна за допомогою 

технології локального окультурювання, тобто при внесені їх в підорний шар 

ґрунту локальними стрічками [86, 89, 148, 196]. Ця технологія розроблена і 

запропонована для широкого розповсюдження в землеробстві в 

Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського» [94, 162, 163, 167, 174, 182, 186, 188] в значній мірі 

вирішує проблему заощадження меліорантів при окультурюванні 

низькобуферних ґрунтів. Технологія локального окультурювання ґрунтів 

спрямована на реорганізацію їх буферних механізмів як регуляторів і 

стабілізаторів кислотно-основних функцій, які в свою чергу, суттєво 
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впливають на інші основні функції ґрунту, вміст поживних речовин, 

біологічний кругообіг, транслокацію полютантів тощо. Саме застосування цієї 

технології сприяє ефективному протіканню процесу поступового і 

цілеспрямованого формування органо-мінерального колоїдного комплексу 

ґрунту, успішно вирішує проблему агроекології дерново-підзолистих ґрунтів 

легкого гранулометричного складу. 

Використання в досліді низинного торфу з нейтральною реакцією, 

активна кислотність якого становила 6,8 одиниць рН, також сприяло 

підлуговуванню ґрунтового розчину при його сумісному внесені з лесом і 

мергелем. Тобто нами встановлено, що внесення лесу та мергелю як окремо, 

так і разом із торфом, покращує буферні механізми дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного ґрунту відносно кислотних навантажень. 

Внесення глини як окремо так і сумісно з торфом, порівняно з 

контролем, лише трохи зрушувало кислотно-основну рівновагу ґрунтового 

розчину в лужний бік, відповідно, на 0,3 та 0,2 одиниці. Тобто, вміст CaО у 

глині (3,2 %) та використання торфу з нейтральною реакцією не сприяв більш 

помітному зрушенню рН у лужний бік. На наш погляд, для досягнення 

більшого ефекту конче необхідно збільшити дози глини. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що по варіантам досліду 

активність кальцію коливається у межах від 5,4 ммоль/дм3 на варіанті 

контролю, до 77,8 ммоль/дм3м на 8-му варіанті. Найвищу активність кальцію 

зафіксовано на варіантах з сумісним внесенням торфу та мергелю, тоді як 

найменша активність кальцію спостерігається на ділянках з внесенням торфу у 

чистому вигляді, а також на 6-му варіанті, де вносили торф сумісно з глиною 

та на варіанті контролю. Отримані результати за показником активності 

кальцію, відрізняються між собою, що пов’язано з різним вмістом карбонатів 

у меліорантах з високими абсорбційними властивостями. Наприклад, у 

використаному торфі та глині його вміст незначний, в самому ґрунті його 

обмаль тому-то й спостерігаємо на цих варіантах низьку активність кальцію.  
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Закономірними змінами на фоні кислотності та активності кальцію є 

зміни вапняного потенціалу. В цьому аспекті відомо, що оптимальне значення 

вапняного потенціалу для дерново-підзолистого ґрунту складає 4,2‒4,8 [142, 

152, 174, 193].  

Встановлено, що лише на двох варіантах досліду з внесенням торфу в 

дозі 15 т/га  та торфу 15 т/га разом із глиною 5 т/га вапняний потенціал набув 

оптимальних значень, відповідно 4,3 та-4,4 одиниці. На четвертому, сьомому 

та восьмому варіантах досліду цей показник був вищим за оптимальні 

показники, що є доволі небажаним фактом. Таке трактування нами зроблено й 

з погляду на значення  верхнього критичного рівня рН-0,5 рСа, який дорівнює 

5,3 для дерново-підзолистого ґрунту [153, 192, 193]. У цих наукових працях 

визначено, що на практиці перевищення цього показника може призводити до 

надлишкових втрат рухомого кальцію.  

Наголосимо, що заходи з підвищення родючості дерново-підзолистих 

ґрунтів легкого гранулометричного складу можуть бути ефективними завдяки 

покращенню їх акумулюючої функції, саме яка максимально сприяє 

покращенню функціонування буферних механізмів ґрунту.  

Визначення впливу меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями на масу проростків ячменю на дерново-підзолистому 

зв’язнопіщаному ґрунті (табл. 3.2) показало високу ефективність від 

застосування структурної меліорації на дерново-підзолистому ґрунті, що на 

наш погляд, детерміновано покращенням його буферних механізмів.  

На нашу думку, внесення меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями сприяє покращенню якісних характеристик ґрунту. Наприклад, 

глини та мергелю за рахунок поліпшення водно-повітряного режиму, лесу – 

мікроелементного живлення, торфу – поживного режиму.  

Проведеними дослідженнями встановлено, що порівняно з контролем на 

всіх варіантах збільшується маса проростків ячменю на дерново-підзолистому 

зв`язнопіщаному ґрунті. Втім, на зростання рослин найбільш позитивно 

вплинуло сумісне внесення торфу з мергелем та торфу з лесом, сьомий та 
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восьмий варіанти, на яких приріст маси проростків становив, відповідно  

70,7 та 68,3%.  

При цьому досліджувані структурні меліоранти, у порядку послаблення 

ефективності, розташувалися наступним чином: торф+мергель > торф+лес > 

торф+глина > торф >  глина > мергель > лес. 

Встановлене в досліді збільшення маси проростків при внесенні 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями у дерново-підзолистий 

ґрунт порівняно з контролем, на наш погляд, пов’язано з покращенням його 

буферних властивостей та якісних характеристик.  

Таблиця 3.2 

Вплив меліорантів з високими абсорбційними властивостями на масу 

проростків ячменю на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті 

(лабораторно-модельний дослід) 

Варіант 
Маса проростків, 

г/посудину 

Приріст 

г/посудину % 

1. Без меліорантів (контроль) 2,7 - - 

2. Глина, 5 т/га 4,0 1,2 45,12 

3. Лес, 5 т/га 3,5 0,8 28,05 

4. Мергель, 5 т/га 3,7 1,0 35,37 

5. Торф, 15 т/га 4,3 1,5 56,10 

6. Торф, 15 т/га + глина, 5 т/га 4,4 1,7 60,98 

7. Торф, 15 т/га + лес, 5 т/га 4,6 1,9 68,29 

8. Торф, 15 т/га + мергель, 5 т/га 4,7 1,9 70,73 

НІР05 - 0,32 1,27 

 

Разом із цим, нами звернено увагу й на тому, що внесення глини в нормі 

5 т/га може виявитися недостатньою з погляду на необхідність отримання 

стійкого меліоруючого ефекту. Узагальнюючи наукову літературу з 

особливостей глинування дерново-підзолистих ґрунтів ми зробили висновок, 
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що при внесенні глини в польових умовах, найбільш доцільним, враховуючи 

загальну спрямованість на ресурсозаощадження, є її внесення з розрахунку  

50 т/га [35, 121, 122].  

Матеріали наведені у цьому підрозділі опубліковано в наступних працях 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., 32, 54, 148]. 

 

3.2 Вплив окультурювання дерново-підзолистих ґрунтів на вміст 

вуглецю органічної речовини, обмінних катіонів і мікроелементів  

 

Дослідження впливу меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями на вміст вуглецю органічної речовини та обмінних катіонів у 

дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті визначали за допомогою 

новітнього приладу Soil cares: X-Rays, ALPHА, результати цих досліджень 

наведено в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Вплив меліорантів на вміст вуглецю органічної речовини  та обмінних 

катіонів дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту 

Варіант 

Вуглець 

органічної 

речовини, % 

Обмінні катіони, ммоль/кг 

К+ Са2+ Mg2+ 

1. Без меліорантів 

(контроль) 
1,2 1,9 46,0 10,0 

2. Глина, 50 т/га 1,2 2,8 63,2 11,7 

3. Торф, 15 т/га 1,5 2,0 65,7 10,2 

4. Лес, 15 т/га 1,3 2,3 66,2 11,6 

НІР05 0,04 0,16 3,41 0,09 

 

Встановлено, що внесення всіх застосованих меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями, врозкид по поверхні з подальшим 

заорюванням, сприяє підвищенню вмісту обмінних катіонів. На варіанті з 
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внесенням лесу в дозі 15 т/га показник вмісту обмінного кальцію стає вищим 

ніж на контролі на 20,2 ммоль/кг. При внесені глини з розрахунку 50 т/га вміст 

обмінного кальцію порівняно до контролю збільшився на 17,2 ммоль/кг. 

Аналогічна залежність на цих варіантах прослідковується й щодо вмісту 

обмінного магнію.  

Встановлені закономірності збільшення двовалентних катіонів під 

впливом внесення до дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями у відповідній кількості 

свідчать про ефективність цього агрозаходу, з погляду на позитивні 

властивості цих катіонів. 

Саме двовалентні катіони і, особливо, кальцій сприяють покращенню 

ґрунтових властивостей, насамперед через: поліпшення структури та водно-

фізичних властивостей ґрунтів, накопичення і акумуляції гумусу та азоту, 

забезпечення комфортних умов для життєдіяльності корисних мікроорганізмів 

та ґрунтової мезофауни, що в кінцевому рахунку забезпечує підвищення 

врожаїв сільськогосподарських культур  [24, 45, 53, 138, 193].  

На наш погляд, необхідно відмітити й позитивний вплив внесення в 

ґрунт меліорантів з високими абсорбційними властивостями на зростання 

вмісту такого вельми важливого поживного макроелементу як калій. Особливо 

помітно зростання вмісту калію при застосуванні глини в дозі 50 т/га. Як і 

очікувалося, внесення глини не вплинуло на вміст органічного вуглецю в 

дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті. Цілком зрозуміло, що внесення 

торфу в дозі 15 т/га позитивно вплинуло на цей показник, що відобразилось у 

його зростанні на 0,3 %, порівняно до контролю. 

Дерново-підзолисті ґрунти недостатньо забезпечені мікроелементами, 

що призводить до зниження врожайності та якості сільськогосподарської 

продукції. Враховуючи цей факт нами в лабораторно-модельному досліді 

визначено вміст мікроелементів в дерново-підзолистому зв’язнопіщаному 

ґрунті за умов внесення меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями.  
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В проведених дослідженнях нами звернено увагу на вмісту п’яти 

основних мікроелементів, серед яких: цинк, марганець, мідь, бор та залізо, 

таблиця 3.4.  

Для дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу 

важливого значення має вміст такого мікроелементу як цинк.  Зазначимо, що 

дефіцит цинку у рослин найчастіше спостерігається на піщаних і супіщаних 

ґрунтах з низьким рівнем його вмісту, крім того, його дефіцит проявляється й 

на карбонатних ґрунтах [175, 212].  

Проведеними дослідженнями встановлено, що валовий вміст цинку при 

внесені використаних меліорантів помітно збільшився. Найбільше збільшення 

його вмісту зафіксовано при внесені торфу 15 т/га. Внесення глини в дози 

50т/га сприяло підвищенню валового вмісту Zn до 5,8 мг/кг ґрунту.  

Таблиця 3.4 

Вплив меліорантів з високими абсорбційними властивостями на вміст 

мікроелементів у дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті 

Варіант 
Вміст мікроелементів, мг/кг 

Zn Mn Cu B Fe 

1.Без меліорантів (контроль) 4,5 85,5 1,7 0,3 378,3 

2.Глина, 50 т/га 5,8 108,8 2,2 0,3 574,6 

3.Торф, 15 т/га 5,9 68,4 1,9 0,3 447,4 

4.Лес, 15 т/га 5,1 82,0 2,5 0,7 387,3 

НІР05 0,04 1,3 0,02 0,01 1,7 

Регіональні кларки валових форм 

мікроелементів у зоні Полісся  
38,0 185,0 6,0 8,0 12055 

ГДК [12] 100,0 1500,0 55 - - 

 

Встановлена нами закономірність підвищення валового вмісту цинку 

залежно від окультурювання дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту є 

позитивним чинником щодо підвищення його родючості.  

Справа в тому, що фізіологічна роль цинку в рослинах дуже 

різноманітна. Цей елемент має великий вплив на окислювально-
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відновлювальні процеси, швидкість яких при його дефіциті помітно 

знижується: має місце порушення процесів перетворення вуглеводнів. 

Встановлено, що при нестачі цинку в листках і коренях багатьох культур 

накопичуються фенольні сполуки, фітостероли або лецитини, які є 

токсичними для рослин, що призводить до значних недоборів врожаїв 

сільськогосподарських культур.  

Цинк як мікроелемент позитивно впливає на синтез сахарози, 

накопичення крохмалю, загальний вміст вуглеводів і білкових речовин в 

рослинах. Поміж польових культур цинкова недостатність найчастіше 

проявляється на кукурудзі у вигляді утворення білого паростка або побіління 

верхівки.  

Показником цинкового голодування або цинкової недостатності у 

бобових, таких як квасоля та соя є наявність хлорозу на листах, а іноді й 

асиметричний розвиток листової пластини. 

Роль марганцю в обміні речовин у рослин подібна до функцій магнію і 

заліза, тому-то його оптимальний вміст в ґрунтах має вагоме значення в сенсі 

підвищення ґрунтової родючості. Завдяки марганцю відбувається активування 

численних ферментів, що є особливо важливим для (реакцій) 

фосфорилювання.  

Оскільки марганець активізує ферменти у рослині, його нестача 

позначається на багатьох процесах обміну речовин, зокрема на синтезі 

вуглеводів і протеїнів.  

Ознаки дефіциту марганцю у рослин найчастіше спостерігаються на 

карбонатних, вапнякових, а також на деяких торф'яних і інших ґрунтах з 

високим рівнем за значеннями показника рН > 6,5. Марганцева недостатність 

у рослин суттєво загострюється й при низькій температурі та високій 

вологості.  

Фізіологічна роль марганцю в рослинах пов'язана, насамперед, з його 

участю в окисно-відновлювальних процесах, що відбуваються в живій клітині, 

зокрема, він входить до складу ряду ферментних систем і бере участь у 
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фотосинтезі, диханні, вуглеводному і білковому обмінах тощо, що 

відображується на родючості ґрунтів.  

В наших дослідженнях внесення глини сприяло підвищенню вмісту Mn 

до 108,8 мг/кг, тоді як на варіанті контролю його вміст становив 85,5 мг/кг. 

Внесення торфу суттєво знижує цей показник у дерново-підзолистому 

зв’язнопіщаному ґрунті.  

При застосуванні лесу також виявлено від’ємний результат. В цілому 

внесення глини в дозі 50 т/га врозкид по поверхні грунту з подальшиим 

заорюванням сприяло підвищенню концентрації марганцю без перевищення 

показника ГДК.  

Різні сільськогосподарські культури мають неоднакову чутливість до 

нестачі міді. Дефіцит міді часто збігається з недостатністю цинку, а на 

піщаних ґрунтах також з дефіцитом магнію. Мідь відіграє велику роль у 

процесах фотосинтезу. Під впливом міді підвищується як активність 

пероксидази, так і синтез білків, вуглеводів і жирів.  

При її недостатній кількості руйнування хлорофілу відбувається значно 

швидше, ніж за умови нормального підживлення рослин міддю, 

спостерігається зниження активності синтетичних процесів, що веде до 

накопичення розчинних вуглеводів, амінокислот і інших продуктів розпаду 

складних органічних речовин.  

Характерною особливістю дії міді є те, що цей мікроелемент підвищує 

стійкість рослин до грибкових і бактеріальних захворювань. Мідь знижує 

показники захворюваності  зернових культур на різні види сажки, підвищує 

стійкість рослин до бурої плямистості і т. ін.   

Тому-то підвищення вмісту міді під впливом застосування меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями, безумовно, є обнадійливим 

результатом. Встановлено, що на контрольному варіанті вміст міді був на 

рівні 1,7 мг/кг. Найвища концентрація міді спостерігалась у варіанті з лесом – 

2,5 мг/кг, а найнижча після внесення торфу, 1,9 мг/кг.  
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Використання глини в якості меліоранту підвищило вміст міді в грунті 

до 2,2 мг/кг. Зауважимо, що по всіх варіантах досліду вміст міді був нижчим 

за показник ГДК. 

Бор є необхідним елементом для меристеми. Характерними ознаками 

дефіциту бору є відмирання точок росту, пагонів та коренів, порушення при 

формуванні та розвитку репродуктивних органів, порушення судинної 

тканини тощо. Недостатня кількість бору дуже часто є причиною руйнування 

молодих тканин в рослинах. 

Чимало літературних джерел повідомляють, що бор, як мікроелемент, 

покращує пересування речовин, які забезпечують процеси росту та 

аскорбінової кислоти від листків до органів плодоношення.   

Зокрема, бор відіграє не останню роль у поділі клітин і синтезі білків і є 

необхідним компонентом клітинної оболонки. Виключно важливу функцію 

виконує бор у вуглеводному обміні. Недостатня кількість цього елементу в 

живильному середовищі викликає накопичення цукрів у листках рослин. Це 

явище спостерігається у найбільш чутливих до борних добрив культур.  

Проте, саме бор сприяє кращому використанню кальцію в процесах 

обміну речовин в рослинах. Тому за умови недостатньої кількості бору 

рослини не можуть нормально використовувати кальцій, не зважаючи на його 

достатню кількість.  

Слід зазначити, що бор є необхідним мікроелементом для рослин 

протягом усього вегетаційного періоду. Виключення цього мікроелементу з 

живильного середовища в будь-якій фазі росту рослини призводить до його 

захворювання.  

Проведеними дослідженнями встановлено, що вміст бору на контролі 

становив 0,3 мг/кг, що характеризується як дуже низький рівень забезпечення 

ґрунту даним елементом.  

Внесення глини та торфу не вплинуло на вміст бору в грунті, а при 

внесенні лесу в дозі 15 т/га забезпечило підвищення концентрації цього 

елементу більше ніж в двічі, порівняно до контролю.  
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Залізо відіграє провідну роль поміж усіх мікроелементів, що містяться в 

рослинах. Так вміст заліза в листках досягає сотих часток відсотка, за ним йде 

марганець, концентрація цинку виражається вже в тисячних частках, а вміст 

міді не перевищує десятитисячних відсотка.  

Каталітична дія заліза пов'язана з його здатністю змінювати ступінь 

окислення. Атом заліза окислюється і відновлюється порівняно легко, тому 

сполуки заліза є переносниками електронів в біохімічних процесах.  

В основі реакцій, що відбуваються при диханні рослин, лежить процес 

переносу електронів, і здійснюється він завдяки таким групам ферментів, що 

містять залізо, як дегідрогенази та цитохроми. Також саме завдяки залізу є 

можливим біосинтез хлорофілу. Тому будь-яка з причин, що обмежує 

надходження заліза до рослин, призводить до важких захворювань, зокрема до 

хлорозу. А гостра нестача заліза зумовлює неминучу загибель рослин.  

У наших дослідженнях виявлено позитивний ефект від внесення 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями у дерново-підзолистий 

зв’язнопіщаний ґрунт сприяє збільшенню такого важливого елементу, як 

залізо.  

Концентрація заліза на варіанті з лесом була приблизно на одному рівні 

з його концентрацією на контрольному варіанті. Підвищений вміст заліза  

447,4 мг/кг – спостерігався на варіанті із внесенням 15 т/га торфу та, все ж 

таки, найбільший вміст Fe  був  на варіанті з внесенням глини в дозі 50 т/га де 

його вміст становив 574,6 мг/кг ґрунту.  

Таким чином, отримані результати проведених модельних досліджень 

щодо вмісту основних мікроелементів при застосуванні меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями свідчать, що їх вміст у дерново-

підзолистому зв’язнопіщаному глеюватому ґрунті підвищується, але ж 

залишається нижчим за ГДК та фонової концентрації, тобто не відбувається 

забруднення ґрунту.  

Також зазначимо, що за даними [191] одним із позитивних аспектів 

підвищення вмісту мікроелементів в дерново-підзолистих ґрунтах під впливом 
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меліорантів з високими абсорбційними властивостями є те, що їх наявність 

сприяє зменшенню кореневого накопичення радіонуклідів в урожаї 

сільськогосподарських культур. 

Основні результати власних досліджень, що висвітлено у підрозділі, 

опубліковані у наступних працях [111, 120]. 

 

3.3 Вплив окультурювання дерново-підзолистих ґрунтів на вміст 

важких металів та вимивання поживних речовин 

 

Ґрунти − частина біосфери, в якій протікають численні процеси 

трансформації і міграції речовин. Виступаючи в якості бар’єру на шляху 

міграції забруднюючих речовин, ґрунтовий покрив захищає суміжні 

середовища від техногенного впливу.  

Однак можливості ґрунту, як буферної системи, не безмежні. Надмірна 

акумуляція речовин різного походження в ґрунті може призводити до 

негативних змін навколишнього середовища. Дерново-підзолисті ґрунти 

легкого гранулометричного складу відрізняються низькою буферною 

здатністю, що обумовлює доволі швидке вимивання поживних елементів та 

речовин. Останнє призводить не тільки до втрати родючості цих ґрунтів але й 

до забруднення підґрунтових вод [99, 100, 125].  

Як приклад можна привести вимивання кальцієвих та магнієвих сполук 

у підґрунтові води, що спостерігається при незбалансованому вапнуванні 

кислих ґрунтів легкого гранулометричного складу, що поширені в зоні 

Полісся. При цьому кальцію та магнію вимивається біля 30 % від внесеного, 

через що спостерігається підвищення жорсткості води у прилеглих 

водоймищах, річках, колодязях тощо. Тому-то докорінне покращення 

буферних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів легкого 

гранулометричного складу є одним з головних чинників з уникнення 

вищенаведених негативних наслідків.  
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У даному підрозділі висвітлено деякі аспекти впливу меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями на вміст рухомих форм важких 

металів у дерново-підзолистих ґрунтах легкого гранулометричного складу, а 

також на вимивання кальцію з інфільтраційними водами. В результаті 

проведених досліджень виявлено зниження рухомості деяких важких металів, 

наприклад свинцю, в результаті внесення меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Вплив меліорантів з високими абсорбційними властивостями на вміст 

рухомих форм важких металів у дерново-підзолистих ґрунтах 

Варіант 
Вміст рухомих форм важких металів, мг/кг 

Сd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Дерново-підзолистий зв’язнопіщаний ґрунт 

Без 

меліорантів 

(контроль) 

3,2 

3,3 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

17,1 

27,7 

25,8 

25,9 

0,6 

0,5 

6,1 

6,1 

1,3 

1,0 

Глина, 10 т/га 
1,3 

1,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,3 

0,3 

7,4 

35.4 

23,8 

25,1 

0,3 

0,2 

5,1 

2,3 

0,9 

0,3 

Глина, 15 т/га 
1,2 

1,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,4 

0,5 

8,0 

7,6 

15,8 

15,9 

0,2 

0,7 

5,0 

1,5 

0,7 

0,7 

Лес, 10 т/га 
1,2 

1,3 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,5 

0,4 

2,0 

7,2 

20,8 

25,1 

0,1 

0,4 

4,2 

2,2 

1,0 

0,7 

Лес, 15 т/га 
1,3 

1,2 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

0,4 

0,5 

12,1 

79,8 

12,0 

12,0 

0,3 

0,8 

5,9 

1,8 

0,8 

0,2 

Дерново-підзолистий супіщаний ґрунт  

Без 

меліорантів 

(контроль) 

1,3 

1,2 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0,3 

0,2 

8,1 

0,4 

49,1 

47,8 

0,3 

0,1 

1,7 

1,0 

1,2 

1,0 

Глина, 10 т/га 
1,3 

1,2 

0,1 

0,1 

0,3 

0,2 

0,3 

0,6 

8,1 

0,3 

43,1 

30,0 

0,3 

0,1 

0,9 

0,9 

1,1 

1,0 

Глина, 15 т/га 
1,2 

1,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,5 

0,5 

8,1 

8,2 

40,7 

34,0 

0,6 

0,1 

0,8 

0,4 

0,8 

0,8 

Лес, 10 т/га 
1,3 

1,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

0,2 

0,4 

7,4 

7,0 

39,0 

37,5 

0,4 

0,3 

0,8 

0,3 

0,7 

0,8 

Лес, 15 т/га 
1,2 

1,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,3 

0,2 

16,1 

2,3 

29,2 

15,5 

0,3 

0,4 

0,8 

0,1 

1,1 

0,7 

ГДК [12] - 5,0 6,0 3,0 - 80-100 4,0 6,0 23,0 

Примітка. Над рискою – до імітації опадів, під рискою – після імітації 
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Цей факт ми пов’язуємо з тим, що при зрушенні кислотно-основної 

рівноваги в лужний бік свинець  втрачає рухомість [12]. 

Таким чином, заходи структурної меліорації з використанням 

меліорантів з лужною реакцією середовища та високим вмістом кальцію на 

практиці нівелюють ризик транслокації свинцю в рослинну продукцію.  

У дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті вміст важких металів 

був у межах гранично-допустимих концентрації.  

При внесенні меліорантів відмічено зниження рухомості кадмію, цинку і 

хрому, адже ці елементи, знижують свою рухомість за нейтральної та лужної 

реакції ґрунтового середовища. Виявлене зниження рухомості важких металів 

обумовлює і зменшення їх надходження в підґрунтові води та в рослинну 

продукцію.  

Тому, при високих фонових концентраціях важких металів у ґрунті 

ефективним може бути й застосування в якості обмежувача їхньої рухомості 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями, що містять значну 

кількість кальцію. 

Відомо, що на ґрунтах з низьким значенням показника рН, стан 

кислотно-основної рівноваги лімітований ненасиченістю на кальцій, є одним з 

основних чинників, що негативно впливає на урожайність 

сільськогосподарських культур [53, 54].  

Важливим є й те, що тільки при насиченості кальцієм може 

утворюватися добре оструктурений ґрунт. Увібраний кальцій відіграє в ґрунті 

виняткову роль коагулюючи колоїдну частину, перешкоджаючи її вимиванню та 

переміщенню в більш глибокі горизонти.   

Зауважимо, що кальцій в ґрунті має велике значення не лише тому, що 

він попереджає від вимивання колоїдно активний гумус, а й через те, що він 

забезпечує сприятливі умови для гуміфікації  органічних решток, а після 

перетворення їх в гумус, уповільнює його розкладення [24].  

Зниження вмісту кальцію призводить до того, що колоїди в верхньому 

горизонті цих ґрунтів недостатньо коагульовані, пептизуються і, поступово 
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вимиваються вглиб під дією атмосферних опадів, як наслідок руйнується 

структурно-агрегатний склад, погіршуються водно-фізичні властивості ґрунту. 

Завдяки такій позитивній дії кальцію, в ґрунтах, насичених на цей 

елемент, знаходиться більше гумусу, ніж в ненасичених. Із вищенаведеного 

чітко витікає виняткова роль кальцію в поглинальній здатності ґрунтів та 

формуванні їх фізико-хімічних і агрофізичних властивостей.  

Дерново-підзолисті ґрунти легкого гранулометричного складу дуже 

вразливі до вимивання основ, зокрема, кальцію, разом з опадами.  

Тому, дослідження впливу меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями на вміст та активність кальцію в дерново-підзолистих ґрунтах 

легкого гранулометричного складу є важливим та актуальним питанням. З 

цією метою в лабораторно-модельних дослідженнях нами було виявлено 

вплив застосування меліорантів з високими абсорбційними властивостями на 

вимивання кальцію з дерново-підзолистих ґрунтів (табл. 3.6).  

Промивання ґрунту проводили три рази дистильованою водою, об'ємом 

480 мл, імітуючи середньомісячну кількість опадів за вегетаційний період 

(травень – вересень), що спостерігається в регіоні Полісся України. Після 

кожного промивання ґрунтової маси вимірювали активність іонів кальцію в 

отриманому фільтраті.  

Проведені дослідження підтверджують факт того, що на дерново-

підзолистих ґрунтах легкого гранулометричного складу залежно від внесених 

меліорантів вимивання кальцію відбувається з різною інтенсивністю, про що 

свідчить зміна активності іону кальцію в інфільтраційних водах.  

Так на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті найбільша 

активність кальцію зафіксована у промивній воді зафіксована на варіантах з 

внесенням глини та лесу у дозі 15 т/га, порівняно з варіантом контролю. 

Нескладні розрахунки свідчать що з кожною тонною глини до ґрунтів 

надходить біля 22,7 кг Са, тобто при внесені 10 т/га глини на кожний гектар 

надходить біля 227 кг Са, відповідно, за внесення 15 т/га глини до ґрунту 

надходить біля 340 кг Са.  
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Результати вимірювання активності кальцію у промивній рідині 

дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту свідчать про те, що порівняно 

до контролю, на варіантах з внесенням меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями вимивається відчутно більше кальцію.  

Таблиця 3.6 

Вплив структурної меліорації на вимивання іону кальцію з  

дерново-підзолистих ґрунтів 

Варіант 

Активність кальцію у промивній рідині, ммоль/дм3 

Перша 

промивка 

Друга 

промивка 

Третя 

промивка 

Разом за три 

промивки 

Дерново-підзолистий зв’язнопіщаний ґрунт 

Без меліорантів 

(контроль) 
5,81 2,09 0,00 7,90 

Глина, 10 т/га 4,02 8,93 0,00 12,95 

Глина, 15 т/га 5,90 1,78 0,50 8,18 

Лес, 10 т/га 5,10 4,36 0,60 10,06 

Лес, 15т/га 4,01 8,86 0,00 12,87 

НІР05 0,04 0,06 0,01 - 

Дерново-підзолистий супіщаний ґрунт 

Без меліорантів 

(контроль) 
5,07 0,56 0,00 5,63  

Глина, 10 т/га 3,01 0,00 0,00 3,01 

Глина, 15 т/га 5,20 0,73 0,80 6,73 

Лес, 10 т/га 0,87 0,56 0,00 1,43 

Лес, 15 т/га 5,01 0,00 0,10 5,11 

НІР05 0,08 0,07 0,01 - 

 

Результати вимірювання активності кальцію у промивній рідині 

дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту свідчать про те, що порівняно 

до контролю, на варіантах з внесенням меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями вимивається відчутно більше кальцію.  
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Необхідно підкреслити, що сумарна кількість вимитого кальцію (за три 

промивки) по варіантах була найменшою (8,18 ммоль/дм3) при внесенні глини 

в дозі 15 т/га.   

Важливим фактом, на який нами звернуто увагу, є те, що при збільшенні 

дози глини у 1,5 рази (з 10 до 15 т/га) вимивання кальцію промивною рідиною 

(про що свідчить активність кальцію у воді) має протилежну залежність: а 

саме, при збільшені дозі до 15 т/га глини вимилось кальцію приблизно у 1,5-

1,6 разів менше.  

На нашу думку, це відбувається за рахунок процесів мулування або 

насичення ґрунту глинистими частинками (від рос. ил – илимиризация), які 

перекривають капіляри перешкоджаючи втратам фізичної глини, вологи, 

поживних елементів та інших речовин. Все це позитивно впливає на 

поліпшення буферної здатності бідного на глинисті частки та кальцій дерново-

підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту.  

Тобто, на наш погляд, проведені дослідження дозволяють стверджувати 

про те, що доза глини 15 т/га є оптимально-мінімальною для «запуску» 

процесів із структурного окультурювання дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного ґрунту та поліпшення їх буферних властивостей.  

Хоча внесення глини в дозі 10 т/га в подальшому (у післядії) також може 

бути ефективним заходом щодо поліпшення грунтових властивостей.  

В дерново-підзолистому супіщаному ґрунті інтенсивність вимивання 

кальцію при внесенні меліорантів з високими абсорбційними властивостями, 

крім варіанту з внесенням глини в дозі 15 т/га, була нижчою ніж на контролі.  

На наш погляд, вищенаведене є фактично свідченням того, що 

порівняно із зв’язнопіщаним аналогом, цей ґрунт є більш буферним і здатним 

до переважання процесів іммобілізації кальцію над витратними процесами, 

такими як вимивання.  

На рисунку 3.1 наведено регресійну залежність між зміною кислотно-

основної буферності та вимиванням кальцію в дерново-підзолистому 

супіщаному ґрунті.  
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Таке зниження інтенсивності вимивання кальцію при внесенні 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями перш за все ми 

пов’язуємо з підвищенням кислотно-основної буферної здатності дерново-

підзолистого супіщаного ґрунту. Встановлено, що коефіцієнт кореляції між 

загальним оціночним показником буферності (ЗОПБ) та вимиванням кальцію 

становить 0,94, що свідчить про дуже високий рівень взаємозв’язку між цими 

показниками. 

 

Рис. 3.1 Регресійна залежність між зміною кислотно-основної 

буферності та вимиванням кальцію в дерново-підзолистому супіщаному 

ґрунті 

 

В результаті проведених досліджень виявлено, що внесення меліорантів 

з високими абсорбційними властивостями, незалежно від їх походження, 

зменшує рухомість деяких важких металів, що свідчить про їх роль в 

активізації такої екологічної функції ґрунту як буферний та захисний екран, 

регулятор складу гідросфери.  
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3.4 Вплив окультурювання на вимивання добрив з дерново-

підзолистого супіщаного ґрунту 

 

У відповідністю з поставленої мети досліджень щодо впливу різних 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями на вимивання азоту та 

сірки внесених у вигляді добрив (сульфату амонію) з дерново-підзолистого 

ґрунту нами було проведено лабораторно-модельні дослідження (лабораторно-

модельний дослід № 4).  

Результати промивання досліджуваних ґрунтів кількістю дистильованої 

води яка відповідає кількості опадів за вегетаційний період наведено 

в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Концентрація азоту у фільтраті в результаті промивання дерново-

підзолистого супіщаного ґрунту кількістю дистильованої води, що 

відповідає кількості опадів за вегетаційний період 

Варіант 
Амоній азот Нітратний азот 

Сума 

мінерального 

азоту 

ммоль/л мг/л ммоль/л мг/л ммоль/л мг/л 

Без меліорантів (контроль) 0,89 17,90 1,55 103,00 2,44 120,90 

(NH4)2SO4 – N90  8,18 117,90 2,57 175,00 10,75 292,90 

(NH4)2SO4 – N90 + глина, 10 т/га 4,79 86,00 2,28 148,00 3,39 234,00 

(NH4)2SO4 – N90 + глина, 15 т/га 2,82 54,03 1,86 121,21 2,69 175,24 

(NH4)2SO4  – N90 + лес, 10 т/га 3,47 77,03 2,29 150,98 3,37 228,01 

(NH4)2SO4 – N90 + лес, 15 т/га 4,89 52,02 1,82 115,00 2,57 167,02 

НІР05 0,21 1,7 0,17 1,9 - - 

 

З отриманих даних, простежується висока ефективність від застосування 

сульфату амонію разом з структурними меліорантами, порівняно з 

застосуванням його у чистому вигляді.  
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В той же час, відмічено, що на дерново-підзолистому ґрунті ефект від 

додавання 15 т/га як глини так і лесу є помітно вищім ніж від 10 т/га.  

Даний факт зумовлений недостатністю дрібнодисперсної фракції на 

даних ґрунтах, яка є визначальною у перебігу фізичних, фізико-хімічних 

процесів, що пов’язано з особливостями його походження.  

При внесені глини ця особливість дослідженого ґрунту нівелюється, а 

іммобілізаційні властивості поліпшуються, внаслідок чого поживні елементи 

залишаються в ґрунті.  

Покращення іммобілізаційних властивостей грунту при внесення 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями свідчить про позитивну 

зміну буферних ґрунтових механізмів, від ефективного функціонування яких 

залежать не тільки буферні властивості ґрунтів, але й перебіг 

саморегуляційних процесів у ґрунтах.  

Зафіксовано, що, на варіантах з внесенням меліорантів у дозі 15 т/га 

інтенсивність вимивання азоту є значно нижчою ніж на варіантах з внесенням 

меліорантів у дозі 10 т/га, різниця між цими варіантами є майже в 1,3 рази. 

Таку закономірність відмічено й стосовно вимивання сірки (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Вимивання  сірки в дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 

Варіант Вимилось з ґрунту, мг/л 

1. Без меліорантів (контроль) 0,6 

2. (NH4)2SO4 – N90 12,4 

3. (NH4)2SO4 – N90 + глина, 10 т/га 11,2 

4. (NH4)2SO4 – N90 + глина, 15 т/га 9,5 

5. (NH4)2SO4 – N90 + лес, 10 т/га 11,3 

6. (NH4)2SO4 – N90 + лес, 15 т/га 9,4 

НІР05 0,14 
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Таким чином можна зробити висновок, що сумісне внесення кожного з 

досліджуваних меліорантів разом із сульфатом амонію на дерново-

підзолистому ґрунті, в значній мірі сприяє акумуляції даного мінерального 

добрива в ґрунті.  

Найвища, здатність до попередження вимивання поживних елементів 

(азоту та сірки), проявляється при внесенні більш високих доз меліорантів.  

Підсумовуючи результати досліджень, що наведені в даному розділі 

зазначимо, що структурна меліорація дерново-підзолистих ґрунтів є 

впливовим чинником оптимізації їх фізико-хімічних показників.  

Встановлено, що внесення меліорантів (глини, лесу та мергелю) сприяє 

нейтралізації ґрунтової кислотності та підвищенню рівня забезпеченості 

дерново-підзолистих ґрунтів кальцієм. Так, при внесенні меліорантів 

відбувається підвищення активності кальцію, та сягає значень від 7,9 до 

77,8 ммоль/дм3, що вище ніж на контролі - 5,4 ммоль/дм3. Внесення глини в 

дозі 50 т/га підвищило рівень вмісту в ґрунті Zn, Mn, Cu та Fe порівняно з 

варіантом контролю та залишалося нижчим за ГДК та фонової концентрації, 

тобто забруднення ґрунту не відбувалось.  

Встановлено, що внесення меліорантів у дозі 15 т/га інтенсивність 

вимивання азоту становиться нижчою (майже в два рази), ніж при внесенні 

меліорантів у дозі 10 т/га. 

Зниження інтенсивності вимивання кальцію при внесенні меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями корелює з підвищенням кислотно-

основної буферної здатності дерново-підзолистого супіщаного ґрунту. 

Встановлено, що коефіцієнт кореляції між загальним оціночним показником 

буферності (ЗОПБ) та вимиванням кальцію становить 0,94, що свідчить про 

дуже високий рівень взаємозв’язку між цими показниками.  

Основні результати досліджень наведені у цьому підрозділі 

опубліковано нами у наступних працях [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., 32, 54, 111].  
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РОЗДІЛ 4 

ЗМІНА АГРОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ 

ГРУНТІВ ПІД ВПЛИВОМ ЇХ ОКУЛЬТУРЮВАННЯ 

 

4.1 Зміна гранулометричного складу дерново-підзолистих ґрунтів 

під впливом окультурювання 

 

Для вирощування більшості сільськогосподарських культур найбільш 

оптимальним вважаються ґрунти середньо суглинкового гранулометричного 

складу [102, 105, 107].  

Такий гранулометричний склад забезпечує необхідне поєднання 

показників вологоємності та достатньої аерації, добрі агрохімічні та фізико-

хімічні властивості. Важкий та дуже легкий гранулометричний склад не 

забезпечують необхідних умов росту та розвитку рослин і сформувати 

високопродуктивний агроценоз, забезпечити необхідний рівень 

продуктивності виробництва. 

При необхідності зміни гранулометричного складу ґрунтів 

використовується декілька підходів, в залежності від поставленої мети. 

Покращення складу ґрунтів може здійснюватися шляхом регулярного 

застосування органічних добрив, що приводить до поступового збагачення 

ґрунтів на мулисті та глинисті частки.  

Для швидкого окультурення низькопродуктивних, легких, осушуваних 

торфових ґрунтів можуть проводитись структурні, хімічні та колоїдно-

структурні меліорації, кольматаж ґрунтів. Також прискорену або швидку 

зміну гранулометричного складу ґрунтів досягають шляхом їх глинування. 

Гранулометричний склад ґрунту є найважливішим компонентом 

буферних механізмів, які формують буферні властивості ґрунтів. 

Середньосуглинковий гранулометричний склад вважається найбільш 

оптимальним для більшості сільськогосподарських культур. Вміст фізичної 
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глини від 30 до 40 % в підзолистих ґрунтах відповідає такому 

гранулометричному складу.  

Оптимальний гранулометричний склад сприяє формуванню найкращої 

буферности ґрунту, забезпечує необхідну інтеграцію показників 

вологоємності і достатню аерацію, хороші агрохімічні і агрофізичні 

властивості.  

Залежно від поставленої мети зміну гранулометричного складу ґрунтів 

здійснюють різними способами. Наприклад, шляхом регулярного внесення 

органічних добрив, що поступово призводить до збагачення мулистими і 

глинистими частинками.  

Результати дослідження впливу меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями на гранулометричний склад дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного глеюватого ґрунту наведено в таблиці 4.1.  

В результаті проведених нами досліджень встановлено, що внесення 

глини на дерново-підзолистих ґрунтах зв’язнопіщаного і супіщаного 

гранулометричного складу, як врозкид по поверхні з подальшим її заорювання 

в орний шар, так і локально стрічками (глина, перемішана з ґрунтом) в верхню 

частину підорного шару сприяло підвищенню вмісту в ґрунтах фізичної глини. 

Внесення 50 т/га глини врозкид забезпечує вміст фізичної глини на рівні  

14,22 %, що значно більше, ніж на варіанті контролю – 7,97 %. При 

локальному внесенні глини в дозі 10 т/га в локальних зонах показник вмісту 

фізичної глини збільшується ще більше та досягає значення 17,31 %.  

Спосіб локального окультурювання ґрунтів було розроблено в ННЦ 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» професором 

Трускавецьким Р. С. [157, 158, 162, 163, 168]. Цей спосіб дозволяє досягти 

оптимальних агроекологічних ґрунтових умов при меліорації ґрунтів шляхом 

створення у кореневмісному шарі гетерогенних за трофним режимом 

локальних зон. 
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Спосіб або технологія локальної окультурювання ґрунтів передбачає 

створення штучної неоднорідності у кореневмісному шарі ґрунту за кислотно-

лужною рівновагою і елементами живлення рослин (трофна гетерогенність). 

Таблиця 4.1 

Зміна гранулометричного складу дерново-підзолистого зв'язнопіщаного 

глеюватого ґрунту під впливом меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями 

Варіант 

Вміст гранулометричних фракцій,% 
Грануло- 

метричний 

склад 

1-0,25 

мм 

0,25-

0,05 

мм 

0,05-

0,01 

мм 

0,01-

0,005 

мм 

0,005-

0,001 

мм 

< 0,001 

мм 

сума 

фракцій 

< 0,01 

1. Без меліорантів 
(контроль) 

53,48 24,87 13,68 0,71 0,85 6,41 7,97 
зв'язно-
піщаний 

2. Глина, 10 т/га 
(врозкид) 

49,17 32,66 8,79 1,36 2,27 5,75 9,38 
зв'язно-
піщаний 

3. Глина, 2 т/га 
(локально)  

23,34 30,83 34,88 2,25 1,91 6,79 10,95 супіщаний 

4. Глина, 50 т/га 
(врозкид) 

39,90 37,13 8,75 2,40 5,10 6,72 14,22 супіщаний  

5. Глина, 10 т/га 
(локально) 

20,89 24,76 37,04 5,02 5,46 6,83 17,31 супіщаний 

6. Торф, 15 т/га 
(врозкид) 

50,41 33,40 8,03 1,06 1,56 5,54 8,16 
зв'язно-
піщаний 

7.Торф, 3 т/га 
(локально) 

51,20 30,08 10,49 1,12 1,02 6,09 8,23 
зв'язно-
піщаний 

8. Лес, 15 т/га 
(врозкид) 

51,05 31,01 9,08 1,23 1,35 6,28 8,86 
зв'язно-
піщаний 

9. Лес, 3 т/га 
(локально)  

20,32 37,23 26,90 5,30 3,60 6,65 15,55 супіщаний  

10. Глина, 10 т/га 
+ торф, 15 т/га 
(врозкид) 

22,74 34,94 28,50 4,40 3,15 6,27 13,82 супіщаний 

11. Глина, 2 т/га + 
торф, 3 т/га 
(локально) 

21,23 25,45 37,07 8,53 1,16 6,56 16,25 супіщаний 

12. Лес, 15 т/га + 
торф, 15 т/га 
(врозкид) 

22,51 29,82 37,43 2,91 1,55 5,78 10,24 супіщаний 

13. Лес, 3 т/га + 
торф, 3 т/га 
(локально) 

21,16 30,11 32,77 5,30 5,96 4,70 15,96 супіщаний 
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Також створення такої просторової неоднорідності дозволяє підсилити в 

ґрунті функції позитивної акумуляції (депонування) кальцієвих і, особливо, 

органо-мінеральних нейтралізаторів надмірної ґрунтової кислотності, 

стабілізувати функціонування процесів мінерального живлення рослин. Це 

відбувається за рахунок урізноманітнення потенціалів родючості в об’ємі 

розміщення кореневої системи рослин, яка залежно від фізіологічних вимог, 

сама концентрується в найбільш вигідній для даної рослини частині 

кореневмісного шару ґрунту (процес самоадаптації).  

При глинуванні дерново-підзолистих супіщаних ґрунтів тими ж 

способами і нормами встановлена закономірність аналогічна вищеописаної. 

Особливо слід відзначити збільшення вмісту фізичної глини в локальних 

зонах, хоча норми внесення самої глини в ґрунт були в 5 разів менше, ніж при 

її традиційному внесення врозкид. Пояснення цьому ми бачимо в тому, що 

традиційне внесення глини по поверхні ґрунту і подальше заорювання в орний 

шар, по суті, являє перемішування останньої з приблизно 3000-3200 т/га 

ґрунту. При локальному ж внесенні глина перемішується всього лише зі 180-

200 т/га грунту, який зосереджений в локальних зонах. Розрахунки показують, 

що концентрація внесеної глини на кожний кілограм ґрунту, в наведених вище 

дозах, при локальному внесенні в 3,3-3,4 рази вище, ніж при традиційному 

внесенні. Відмінною особливістю локального внесення глини в верхню 

частину підорного шару є те, що вона не передбачає докорінну переробку 

орного шару ґрунту, а її застосування створює в ґрунті обмежену просторову 

неоднорідність поживного, кислотно-лужного, водно-повітряного режимів. 

Ілюстрація локального внесення глини і досягнуті значення рН в дерново-

підзолисті зв’язнопіщаному ґрунті приведена на рис. 4.1. 

Тобто локальне окультурювання ґрунтів передбачає створення у ґрунті 

високоефективних буферних механізмів, які забезпечують їх оптимальну 

буферну здатність по відношенню до зовнішніх впливів і навантажень [191].  
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Особливо слід відзначити збільшення вмісту фізичної глини в локальних 

зонах, хоча норми внесення самої глини в ґрунт були в 5 разів менше, ніж при 

її традиційному внесенні врозкид. 

 

Рис. 4.1 Схема локального внесення глини і досягнуті значення рН в 

дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті 

 

Глинування ґрунту із застосуванням локальної технології істотно 

покращує кислотно-лужний режим в ґрунті. У локальних зонах рН водний 

становив 5,9-6,0 одиниць, а вже в прилеглій до них ґрунті цей показник 

знижується до 5,7-5,8 одиниць рН. У міру віддалення від локальних зон 

кислотність ґрунту підвищується, досягаючи рН самого ґрунту, а саме 5,3-5,4. 

Така неоднорідність в різних частинах кореневмісного шару за рівнем 

кислотно-лужної рівноваги створює умови, завдяки яким ґрунтове середовище 

стає комфортним, як для рослин які витримують підвищену кислотність (льон, 

картопля, озиме жито і т. д.), так і для тих, що віддають перевагу 

нейтральному середовищу ( озима пшениця, кукурудза, буряк і т. д.). 

Згідно з описаною технологією меліорується або окультурюється не вся 

орна маса ґрунту, а тільки її невелика частина на межі орного і підорного 
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шарів. Саме тут створюються локальні висококомфортні для розвитку 

кореневої системи стрічки (осередки) діаметром 7-10 см [191].  

Зауважимо, що технологічні операції можна виконувати за допомогою 

існуючих технічних засобів з деякою їх модифікацією, але в найближчій 

перспективі потрібно налагодити промислове виробництво знаряддя для 

основного рихлення ґрунту і глибокої локальної заробки меліорантів та 

добрив.  

При глинуванні дерново-підзолистих супіщаних ґрунтів тими ж 

способами і нормами встановлена закономірність аналогічна вищеописаної. 

Таким чином, можна стверджувати, що глинування дерново-підзолистих 

зв’язнопіщаних ґрунтів помітно покращує їх гранулометричний склад, який з 

зв’язнопіщаного переходить у супіщаний.  

В результаті проведених досліджень на дерново-підзолистому 

зв'язнопіщаному ґрунті було встановлено, що внесення глини, лесу та лесу 

сумісно з торфом сприяє підвищенню вмісту фізичної глини у ґрунті, до 

кількості, при якій він характеризується як супіщаний. 

Результати даного підрозділу опубліковано в публікаціях [31, 39, 113]. 

 

4.2 Вплив окультурювання на польову вологоємність дерново-

підзолистих ґрунтів 

 

Дерново-підзолисті ґрунти характеризуються високою водопроникністю 

та незначною вологоутримуючою здатністю, що обумовлює нестабільність 

(стихійність) водного режиму та відображується в постійній загрозі 

недостатньої забезпеченості рослин вологою. Такі особливості дерново-

підзолистих ґрунтів спричиняють їх низьку продуктивність, що робить 

актуальним дослідження з підвищення їх вбирної здатності.  

В цьому аспекті нами в польових умовах на дерново-підзолистих 

ґрунтах зв’язнопіщаного та супіщаного складу проведено дослідження впливу 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями на показник польової 
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вологоємності. Варіанти дослідів передбачали внесення меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями як окремо врозкид по поверхні 

ґрунту, так і локально.  

Встановлено, що найбільший вплив на польову вологоємність дерново-

підзолистого супіщаного ґрунту зафіксовано на варіанті з сумісним внесенням 

глини та торфу, локально у дозах 2 та 3 т/га, відповідно, табл. 4.2.  

Таблиця 4.2 

Вплив структурної меліорації на польову вологоємність дерново-

підзолистого супіщаного ґрунту 

Варіант Маса вологи, г Вологоємність, % 

1. Без меліорантів (контроль) 5,72 12,93 

2.Глина, 10 т/га (врозкид) 5,70 13,20 

3.Глина, 2 т/га (локально) 5,29 13,24 

4.Глина, 50 т/га (врозкид) 5,94 13,70 

5.Глина, 10 т/га (локально) 6,03 13,77 

6.Торф, 15 т/га (врозкид) 5,75 13,93 

7.Торф, 3 т/га (локально) 5,51 13,98 

8.Глина, 10 т/га + торф,15 т/га (врозкид) 6,13 14,10 

9.Глина, 2 т/га + торф, 3 т/га (локально) 6,20 14,23 

НІР05 0,04 0,06 

 

На цьому варіанті вологоємність збільшилась до 14,23%. Дещо меншою 

(14,10%) польова вологоємність була на варіанті з внесенням глини та торфу 

врозкид у дозах 10 та 15 т/га, що доводить високу ефективність застосування 

локального способу внесення меліорантів на дерново-підзолистому ґрунті. 

Звертає увагу й практичне однакове значення показника вологоємності при 

внесені глини в дозі 50 т/га (врозкид) та її внесені в дозі 10 т/га (локально), 

відповідно 13,70 та 13,77 %. Останнє підтверджує тезу про економічну 
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доцільність внесення глини локальним способом, де дози є меншими у 5 разів, 

порівняно з традиційним внесенням врозкид.  

Аналогічна тенденція спостерігається й на варіантах з внесенням торфу, 

де польова вологоємність становила 13,93 % при його внесенні в кількості 

15 т/га врозкид та 13,98 % за умов внесенні лише 3 т/га торфу локально. 

Тобто, незважаючи на суттєве зменшення кількості меліоранту з розрахунку 

на один гектар, в локальних зонах польова вологоємність була практично на 

одному рівні з аналогічним показником при збільшені даного меліоранту в 

п’ять разів. 

З великою часткою вірогідності, з урахуванням використаної логістики, 

ми можемо передбачити, що підвищена вологоутримуюча здатність та 

насиченість важливими елементами живлення в локальних зонах, сприяє 

інтенсифікації саморегуляційних функціій у дерново-підзолистих ґрунтах 

легкого гранулометричного складу. Використання меліорантів з високими 

акумулятивними властивостями обумовлює гетерогенність локальних 

осередків яка підсилюється явищем хемотропізму, коли завдяки власній 

біології коріння вирощуваних рослини саме знаходить найбільш сприятливу 

для свого зростання екологічну нішу в ґрунтовому середовищі. Тобто 

відбувається накопичення кореневих решток в локальних зонах, що в 

подальшому слугує самовідтворенню гумусу. 

На підтвердження вищенаведеного зазначимо, що зосередження і 

розгалуження коріння рослин в локальних зонах інтенсифікує саморегуляційні 

функції у ґрунті [186]. При цьому біологічна складова саморегуляційних 

процесів у локальних осередках полягає в тому, що ферменти, фітогормони, 

вітаміни та інші органічні сполуки, які коріння рослин виділяють у ґрунт, 

активізують діяльність ґрунтової мікрофлори, що в свою чергу сприяє 

мінералізації органічних речовин ґрунту та добрив з вивільненням при цьому 

мінеральних сполук, якими живляться рослини. В той же час підвищена маса 

відмерлих кореневих залишків разом із біомасою мікроорганізмів є потужним 

джерелом накопичення гумусу. Також автор наголошує, що за технологією 
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локального окультурювання у кореневмісному шарі дерново-підзолистого 

ґрунту в локальних зонах, порівняно із контролем і варіантом з традиційною 

технологією, майже у 3 рази збільшується кількість гумусу, покращується 

кислотно-основний режим та істотно збільшується рухомість основних 

біогенних елементів (кальцію, калію, амонію, нітратів та фосфатів). 

Вищенаведене можна підтвердити й результатами досліджень [140],  які 

висвітлюють залежність зростання енергії вологоутримання від концентрації 

органічного вуглецю в ґрунтах.  

Математична обробка отриманих результатів (рис. 4.2), дозволила 

встановити суттєвий рівень кореляційного зв’язку між підвищенням вмісту 

фізичної глини в ґрунті завдяки структурноій меліорації та вологістю ґрунту. 

Встановлено, що коефіцієнт кореляції становить 0,68.  

 

Рис. 4.2 Залежність між вологістю ґрунту та вмістом фізичної глини 

 

На нашу думку, саме збільшення фракції фізичної глини в дерново-

підзолистому супіщаному ґрунті під впливом структурної меліорації сприяє 

підвищенню його буферної здатності, що забезпечує покращення 

вологоємності даного ґрунту. 
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Отримані результати, підтверджують той факт, що для 

слабкоструктурних дерново-підзолистих ґрунтів водопроникність майже 

функціонально залежить від їхнього гранулометричного складу [49]. 

Вищенаведене має важливе значення при розробці агрозаходів 

спрямованих на пом’якшення катастрофічного впливу кліматичних негараздів, 

в сенсі недопущення та призупинення вже розпочатих процесів аридізації 

гідроморфних ґрунтів зони Полісся. 

Внесення меліорантів з високими абсорбційними властивостями на 

дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті підвищує потенційну 

водоакумулятивну здатність (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Вплив структурної меліорації на польову вологоємність дерново-

підзолистого зв'язнопіщаного глеюватого ґрунту 

Варіант Маса вологи, г Вологоємність, % 

1. Без меліорантів (контроль) 10,34 11,56 

2.Глина, 10 т/га (врозкид) 10,38 11,91 

3.Глина, 2 т/га(локально) 8,97 12,32 

4.Глина, 50 т/га (врозкид) 9,29 13,18 

5.Глина, 10 т/га (локально) 11,84 13,26 

6.Торф, 15 т/га (врозкид) 11,95 13,60 

7.Торф, 3 т/га (локально) 11,91 13,68 

8.Лес, 15 т/га (врозкид) 10,34 11,67 

9.Лес, 3 т/га (локально) 10,29 11,79 

10.Глина, 10 т/га + торф ,15 т/га (врозкид) 11,82 13,41 

11.Глина, 2 т/га + торф, 3 т/га (локально) 11,91 13,93 

12.Лес, 15 т/га + торф, 15 т/га (врозкид) 12,24 13,70 

13.Лес, 3 т/га + торф, 3 т/га (локально) 12,12 13,82 

НІР05 0,05 0,06 
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При внесенні глини в дозі 50 т/га вологоємність ґрунту становить 

13,18% при 11,56% на контролі. За внесення менших доз меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями вологоємність ґрунту є трохи 

нижчою, але вище за контроль. 

Найбільш ефективним виявилось сумісне внесення торфу з глиною 

локально, що свідчить не лише про позитивну дію структурної меліорації на 

родючість ґрунту, але й про економічну рентабельність внесення меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями локально.  

Результати проведених досліджень свідчать про те, що збільшення 

буферної здатності дерново-підзолистих ґрунтів під впливом внесення 

меліорантів з потужними абсорбційними та акумулятивними властивостями, 

позитивно впливають не тільки на параметри показника вологоємності, але й 

суттєво підвищують водоутримувальну здатність цих грунтів. Останнє 

відбувається через збільшення фракції фізичної глини в ґрунтах під впливом 

структурної меліорації.  

Отримані результати, підтверджують той факт, що для 

слабкоструктурних дерново-підзолистих ґрунтів водопроникність майже 

функціонально залежить від їхнього гранулометричного складу та вмісту 

органічної речовини, зокрема гумусу. 

Встановлено також, що в локальних осередках докорінно змінюються 

процеси акумуляції - дисипації органічної речовини, переважно у бік її 

поступової акумуляції. 

Результати досліджень наведені у цьому розділі опубліковані в таких 

працях [31, 39, 113, 124].  
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РОЗДІЛ 5 

ЗМІНА БУФЕРНОЇ ЗДАТНОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ 

ПІД ВПЛИВОМ ЇХ ОКУЛЬТУРЮВАННЯ 

 

Буферна здатність ґрунтів є інтегральною функцією всіх хімічних 

компонентів ґрунту, включаючи продукти життєдіяльності рослин і 

мікроорганізмів, а також внесені добрива, засоби захисту рослин, меліорантів, 

тому-то її розглядають як об’єктивний критерій їх якісного стану. 

Як відомо, дерново-підзолисті ґрунти легкого гранулометричного складу 

мають низьку буферну ємність, що обумовлює їх незначну стійкість, 

наприклад, порівняно з чорноземами або з багатьма  іншими ґрунтами.  

Проведеними нами дослідженнями встановлено, що збільшення фракції 

фізичної глини в дерново-підзолистому супіщаному ґрунті під впливом 

структурної меліорації сприяє підвищенню його буферної здатності, що 

забезпечує покращення вологоємності даного ґрунту. Отримані результати, 

підтверджують й той факт, що для слабкоструктурних дерново-підзолистих 

ґрунтів водопроникність майже функціонально залежить від їхнього 

гранулометричного складу та вмісту органічної речовини, зокрема гумусу.  

Тобто покращення буферної здатності дерново-підзолистих ґрунтів 

легкого гранулометричного складу знаходиться в площині оптимізації 

показників, які формують буферні механізми ґрунтів. 

Однією з основних несприятливих характеристик дерново-підзолистих 

ґрунтів є підвищена активна кислотність орних та підорних горизонтів. Саме 

цей фактор сприяє збільшенню рухливості алюмінію, який у високих 

концентраціях є токсичним для основних сільськогосподарських культур і, як 

наслідок, отримання низьких і неякісних урожаїв сільськогосподарських 

культур. 

Тому-то, чітке розуміння механізмів регулювання буферної здатності 

дерново-підзолистих ґрунтів є запорукою підвищення їх функціональної 
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стійкості, та розробки ефективних ресурсозбережувальних заходів з їх  

окультурювання. 

Ґрунт є відкритою термодинамічною системою, в якій безперервно 

протікає безліч різних ґрунтових процесів, кожен з яких впливає на здатність 

ґрунтів виконувати ті чи інші функції.  

Функціональна стійкість ґрунтів безпосередньо залежить від їх 

буферних властивостей та кислотно-основного стану. В зв'язку з цим, 

удосконалення буферних механізмів дерново-підзолистих зв'язнопіщаних 

глеюватих ґрунтів за допомогою використання меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями на сучасному етапі розвитку 

сільськогосподарського виробництва в Україні набуває особливу актуальність.  

 

5.1 Зміна кислотно-основної буферної здатності дерново-підзолистих 

ґрунтів під впливом їх окультурювання 

 

Оцінювання властивостей дерново-підзолистих ґрунтів на підставі 

показників кислотно-основної буферності відкриває нові можливості у сфері 

якісної діагностики їх агроекологічного стану.  

З огляду на той факт, що саме рН-буферність ґрунтів, на відміну від 

калійної або фосфатної буферності, має поліфункціональний вплив на 

родючість ґрунтів, нами проведено дослідження щодо її зміни під впливом 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями. Необхідно відзначити 

й тісний зв'язок показників рН-буферності ґрунтів зі стійкістю ґрунтів до 

зовнішніх впливів. Тому якісна і кількісна діагностика їх агроекологічного 

стану на підставі графічних моделей і показників буферності відкриває нові 

можливості по управлінню родючістю ґрунтів [169]. 

Основними оціночними показниками кислотно-основних властивостей 

ґрунтів [172] є: 

- буферна ємність в лужному інтервалі навантажень (БЄл); 

- буферна ємність в кислотному інтервалі навантажень (БЄк); 
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- коефіцієнт буферної асиметрії (КБА) - співвідношення між різницею та 

сумою вищезгаданих ємностей; 

- загальний оціночний показник буферности (ЗОПБ), що включає суму 

буферних ємностей з урахуванням коефіцієнта буферної асиметрії і 

обчислюється за формулою: 

                              ЗОПБ = (БЄл + БЄк) · |1 - КБА|.                           (5.1) 

Також важливим оцінним показником кислотно-основної буферності є 

показник активності іонів водню (рН водн.), який фіксується в 

відображувальній точці (ВТ). Отримання показників і побудова графічних 

кривих буферності здійснюється в автоматичному режимі за допомогою 

комп'ютерного електронного посібника, розробленого в Національному 

науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О. Н. Соколовського» [169, 182, 183]. Хоча й побудова графічних моделей 

кислотно-основної буферності на папері зазвичай не викликає особливих 

труднощів. 

Традиційна методологія оцінки якості ґрунтів зазвичай ґрунтується на 

таких базових показниках: початкове та прикінцеве значення рН ґрунтового 

розчину, глибина залягання карбонатів, вміст гумусу, ємність катіонного 

обміну, ступінь насиченості основами та іншими показниками ґрунтово-

поглинального комплексу тощо.  

Необхідно зазначити, що для діагностики екологічного стану ґрунтів, 

оцінки їх якості та рівня родючості застосування вищенаведених показників 

можливо тільки за умов їх спільного (інтегрального) використання.  

Буферні показники прямо враховують всі вище названі діагностичні 

критерії оцінки агроекологічного стану ґрунтів, а також значно розширюють 

їх, за рахунок введення для використання оціночних показників буферних 

властивостей ґрунтів. 

Графіки рН-буферності дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту в 

залежності від глинування різними способами представлені на рисунку 5.1. 
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Рис. 5.1  Графіки рН-буферності дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного ґрунту в залежності від способу внесення глини 

 

Привертає увагу зростання буферних ємностей (площа між лініями 

безбуферного піску і ґрунтом) в лужному і кислотному інтервалі навантажень 

в ряду: контроль → глина 50 т/га (врозкид) → глина 10 т/га (локально). Тобто, 

простежується очевидна закономірність залежності кислотно-лужної 

буферності досліджуваного ґрунту від кількості глинистих частинок в одиниці 

маси ґрунту. Як зазначено вище, саме в локальних зонах кількість глинистих 

мінералів значно вище, ніж при внесенні глини врозкид.  

Встановлено, що внесення меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями на дерново-підзолистому зв'язнопіщаному ґрунті позитивно 

вплинуло на функціонування його кислотно-основного режиму.  

Про це свідчать оціночні показники рН-буферності дерново-

підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту залежно від використаних меліорантів, 

які  наведено в таблиці 5.1.  

Проведені дослідження свідчать про позитивні зміни рН-буферних 

властивостей дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту під впливом 
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внесення глини. Найбільш суттєва зміна показників рН-буферності 

встановлено в локальних зонах при внесенні глини в дозі 10 т/га (варіант 5).  

Таблиця 5.1 

Зміна показників рН-буферної здатності дерново-підзолистого 

зв'язнопіщаного глеюватого ґрунту при внесені меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями 

Варіант 
рН (водн) 

у ВТ 

Буферна ємність, бали 
КБА 

ЗОПБ, 

бали БЄл БЄк 

1. Без меліорантів (контроль) 4,9 8,5 5,1 0,26 10,09 

2. Глина, 10 т/га (врозкид) 5,7 21,6 8,6 0,43 17,11 

3. Глина, 2 т/га  (локально) 5,8 21,9 8,6 0,43 17,20 

4. Глина, 50 т/га (врозкид) 5,2 11,3 6,8 0,25 13,68 

5. Глина, 10 т/га (локально) 5,4 13,6 8,6 0,22 17,26 

6. Торф, 15 т/га (врозкид) 5,2 34,9 8,5 0,61 16,93 

7.Торф,  3 т/га (локально) 5,1 35,9 8,5 0,62 16,87 

8. Лес, 15 т/га (врозкид) 5,5 32,3 6,6 0,66 13,23 

9. Лес, 3 т/га (локально)  5,7 30,6 9,8 0,51 19,80 

10. Глина, 10 т/га + торф, 15 т/га 

(врозкид) 
5,6 22,0 8,9 0,42 17,79 

11. Глина, 2 т/га + торф, 3 т/га 

(локально) 
5,5 21,9 9,1 0,41 18,23 

12. Лес, 15 т/га + торф, 15 т/га 

(врозкид) 
5,7 22,0 8,8 0,42 17,65 

13. Лес, 3 т/га + торф,  3 т/га 

(локально) 
5,6 21,7 9,0 0,41 17,99 

 

Останнє сприяло не тільки підвищенню рН-в локальних зонах (показник 

рН в ВТ дорівнює 5,4), зрушення кислотно-основної рівноваги відбулося 

праворуч, тобто в лужний бік. Необхідно відмітити й  збільшення загального 

оціночного показника буферності ґрунту (зростання ЗОПБ до 17,26 балів), що 

суттєво вище ніж на контролі де ЗОПБ дорівнює 10,09 бали.  
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Вищенаведене зумовлює особливість даної глини як меліоранту, 

здатного ефективно нейтралізувати ґрунтову кислотність на тривалий період 

часу, тобто цей структурний меліорант має пролонговану дію.  

За локального окультурювання дещо знижується й коефіцієнт буферної 

асиметрії, порівняно до другого варіанту де 10 т/га глини було внесено 

врозкид по поверхні ґрунту, що свідчить про зростання саморегуляційних 

процесів щодо рН-буферності.  

Встановлено, що внесення меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями на дерново-підзолистому зв'язнопіщаному ґрунті позитивно 

вплинуло на функціонування його кислотно-основного режиму. Про це 

свідчать оціночні показники показників рН-буферності дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного ґрунту залежно від використаних меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями (табл. 5.1).  

Добре відомо, що функціонування кислотно-основних буферних 

механізмів ґрунтів, перш за все, визначається їх гранулометричним і 

мінеральним складом, вмістом карбонатів, складом обмінних катіонів, 

біологічною активністю ґрунту, деструкцією, мінералізацією органічної 

речовини [183].  

Глинування дерново-підзолистого супіщаного ґрунту показало, що 

графіки її рН-буферності в залежності від способу внесення глини зберігають 

ту ж закономірність, як і при глинуванні зв’язнопіщаного ґрунту. Хоча тут 

буферні ємності в лужному і кислотному інтервалі навантажень помітно 

більше (рис. 5.2).  

Останнє пов’язано, перш за все, більш якісним гранулометричним 

складом дерново-підзолистого супіщаного ґрунту, порівняно з аналогічним 

типом ґрунту, гранулометричний склад якого є зв’язнопіщаним. 

Зауважимо, що використана в наших дослідженнях  глина в своєму 

складі містить глинисті мінерали монтморилоніт, слюду і глауконіт, крім 

цього, вона має лужну реакцію за рахунок значного вмісту карбонатів 

кальцію, магнію і оксидів калію і натрію (див. розділ 2).  
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Усі ці якості сприяють поліпшенню рН-буферності ґрунтів при 

використанні даної глини в якості структурного меліоранту на дерново-

підзолистих ґрунтах легкого гранулометричного складу.  

 
Рис. 5.2 Графіки рН-буферності дерново-підзолистого супіщаного 

ґрунту в залежності від способу внесення глини 

 

Використана нами глина в своєму складі містить глинисті мінерали 

монтморилоніт, слюду і глауконіт, крім цього, вона має лужну реакцію за 

рахунок значного вмісту карбонатів кальцію, магнію і оксидів калію і натрію. 

Всі ці якості сприяють поліпшенню рН-буферності ґрунтів при використанні 

даної глини в якості структурного меліоранту на дерново-підзолистих ґрунтах 

легкого гранулометричного складу.  

Застосування торфу та лесу в якості меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями дерново-підзолистого зв'язнопіщаного 
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глеюватого ґрунту також позитивно впливає на показники рН-буферності, 

особливо це помітно за умов їх локального  внесення до ґрунту. 

Вплив окультурювання дерново-підзолистого супіщаного ґрунту 

шляхом структурної меліорації на показники кислотно-основної буферності 

наведено в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Вплив внесення меліорантів з високими абсорбційними властивостями  

у дерново-підзолистий супіщаний ґрунт на показники  

кислотно-основної буферності 

Варіант 
рН (водн) 

у ВТ 

Буферна ємність, 

бали КБА 
ЗОПБ, 

бали 
БЄл БЄк 

1. Без меліорантів (контроль) 6,0 9,9 6,9 0,2 13,79 

2. Глина, 10 т/га (врозкид) 6,5 21,3 12,1 0,3 24,10 

3. Глина, 2 т/га (локально) 6,4 21,0 12,2 0,3 24,50 

4. Глина, 50 т/га (врозкид) 6,8 13,0 9,8 0,1 19,50 

5. Глина, 10 т/га (локально) 6,9 17,6 13,4 0,1 26,89 

6. Торф, 15 т/га (врозкид) 6,1 21,8 10,9 0,3 22,20 

7. Торф, 3 т/га (локально) 6,0 20,6 12,4 0,2 24,90 

8. Глина, 10 т/га + торф, 15 т/га 

(врозкид) 
6,8 36,5 13,0 0,5 26,10 

9. Глина, 2 т/га + торф, 3 т/га 

(локально) 
6,7 20,6 12,6 0,3 25,20 

 

Найвищий загальний оціночний показник буферної ємності встановлено 

на варіанті з внесенням 10 т/га глини локально в підорний шар ґрунту, 

відмічено зростання ЗОПБ до 26,89 балів тоді як на контролі цей показник 

дорівнював 13,79 бали. На варіантах з внесенням глини сумісно з торфом, 

також відмічено значне підвищення загального оціночного показника 

буферної ємності ґрунту до 26,10 при внесенні та 25,20 відповідно, при 13,79 

на контролі. 
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Таким чином, структурні меліорації глинування, торфування, лесування 

дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу є впливовим 

чинником, що позитивно впливає на їх кислотно-основну буферну здатність. 

Показники рН-буферності досліджених ґрунтів надають можливість 

більш детально оцінити їх кислотно-лужні властивості.  

Крім цього, динаміка показників рН-буферності дерново-підзолистих 

ґрунтів, внаслідок внесення глини різними способами і в різних дозах, 

дозволяє наочно оцінити кількісні зміни рН-буферності.  

Отримані результати є важливим кроком на шляху створення 

управлінських агрозаходів з метою збалансованого використання дерново-

підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу. 

Нами отримано регресійну залежність загального оціночного показника 

кислотно-основної буферності від вмісту фізичної глини, яка свідчить про те, 

що зростання цього показника прямо пропорційно залежить від зростання 

кількості фізичної глини в ґрунті (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3 Графік регресійної залежності загального оціночного 

показника кислотно-основної буферності від вмісту фізичної глини 
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Також, необхідно відзначити обрану нами стратегію створення в 

досліджуваному ґрунті просторової неоднорідності (heterogeneity) в 

кореневмісному шарі, при використанні технології локального 

окультурювання ґрунтів.  

Проведеними дослідженнями встановлено, що саме створення  

просторової неоднорідності в ґрунті реалізоване за допомогою локального 

внесення меліорантів у підорний шар ґрунту, дозволяє значно покращити 

ґрунтові показники, зокрема, кислотно-основні. 

Позитивні зміни показників рН-буферності дерново-підзолистих ґрунтів 

легкого гранулометричного складу під впливом глинування свідчать про 

поліпшення функціонування ґрунтових механізмів буферності.  

Поліпшення буферних властивостей ґрунтів свідчить про зміну 

спрямованості ґрунтоутворюючого процесу в напрямку нівелювання 

елювіальний складової і стимулювання акумулятивний, що особливо важливо 

в аспекті підвищення стійкості цих ґрунтів до кислотної деградації.  

Останнє є особливо важливим для вирішення головної стратегічної 

задачі сьогодення, з погляду на зміни клімату, досягнення нейтрального рівня 

деградації ґрунтів.  

Необхідно зазначити, що поліпшення буферних властивостей дерново-

підзолистих ґрунтів свідчить про зміну спрямованості ґрунтоутворювального 

процесу, в напрямку нівелювання елювіальний складової і стимулювання 

акумулятивної, що особливо важливо в аспекті підвищення стійкості цих 

ґрунтів до кислотної деградації. 

Локальне внесення глини в верхню частину підорного горизонту, є 

ефективним ресурсозберігаючим способом, який дозволяє істотно економити 

на меліорантах і енергоносіях. 

Таким чином, структурні меліорації глинування, торфування, лесування 

дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу є впливовим 

чинником, який позитивно впливає на їх кислотно-основну буферну здатність.  
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5.2 Оцінка калійного режиму дерново-підзолистих ґрунтів за 

графічними моделями та показниками калій-буферності при застосуванні 

структурної меліорації 

 

Одним з головних чинників, який істотно впливає на ґрунтову 

родючість, є вміст рухомого калію. Дерново-підзолисті ґрунти легкого 

гранулометричного складу в природному стані здебільшого збідненні на 

рухомий калій.  

Головним постачальником живильного калію, що включається в 

біологічний кругообіг, є калій ґрунтового розчину, вміст якого постійно 

відновлюється за рахунок калію твердої і живої фаз ґрунту, внесення калійних 

і органічних добрив.  

Концентрація або величина активності калійних іонів у ґрунтовому 

розчині не повністю визначає стабільність рівня забезпеченості рослин калієм, 

через те, що саме остання обумовлена характером функціонування калій-

буферних механізмів. Ґрунт залежно від своєї генетичної природи здатний 

поглинати калій із ґрунтового розчину в обмін на інші катіони колоїдного 

комплексу (амоній, гідроген, кальцій, магній) або необмінно вбирати калій 

твердою фазою.  

Регуляція калійного режиму ґрунтів прямо пов’язана з внесенням 

мінеральних добрив. Відомо, що внесення останніх істотно підвищує вміст 

рухомих форм калію [30]. Водночас звертає на себе увагу і факт встановлення 

зменшення вмісту рухомого калію в ґрунті під дією вапнування [29, 106, 127].  

В роботі [81] акцентовано увагу на тому, що для оцінки умов калійного 

живлення рослин недостатньо враховувати тільки фактор інтенсивності без 

урахування фактору ємності (вмісту у ґрунті кальцію і калію). Обидва ці 

фактори доповнюють один одне, характеризуючи стан іонів у ґрунті з різних 

боків.  

Як відмічає О.П. Медведєва [106], калій-буферність ґрунту дає 

можливість визначати в ньому не тільки абсолютний вміст доступного калію, 
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але й здатність ґрунту протидіяти зміні активності іонів калію (концентрації 

калію) у ґрунтовому розчині.  

Величину і темпи виснаження або збагачення калійного потенціалу 

ґрунтів можна оцінити із використанням методологічних засад буферної 

здатності ґрунтів [146, 174, 181].  

Окрім цього, «буферна» діагностика ґрунтів дозволяє завчасно 

передбачувати очікувану ефективність від застосування різних способів та 

нормативів удобрення, хімічної, водної та інших меліорацій ґрунтів, не 

допускаючи екологічних ризиків та уникаючи кризових ситуацій. 

Враховуючи вищезазначене, предметом наших досліджень було 

визначення ефективності функціонування калійної функції у ґрунтових 

системах за графічними моделями калій-буферності, які відображають 

процеси закріплення-фіксації, депонування, акумуляції, поглинання калію 

тощо.  

Аналогічно іншим трофним функціям, калійна найефективніше 

діагностується і оптимізується на основі графічної моделі буферності ґрунту 

відносно калію (рис. 5.4). Графіки калій-буферності здатності ґрунтів 

отримують за розробленим в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О. Н. Соколовського» ДСТУ 4375 [63].  

На горизонтальній осі відкладаються значення калійних навантажень на 

ґрунт, а на вертикальній – відповідна навантаженням зміна концентрації калію 

в ґрунтовому розчині (рК). 

Графічні моделі калій-буферності, як і моделі рН-буферності, 

дозволяють отримати цілу низку буферних показників, за допомогою яких 

здійснюють діагностику, оптимізацію та прогноз калійного стану 

досліджуваного ґрунту. До них відносяться: буферна ємність в позитивному 

крилі – БЄп, у балах; буферна ємність у від’ємному (негативному) крилі – 

БЄн, у балах; коефіцієнт буферної асиметрії – КБА; загальний оціночний 

показник буферності – ЗОПБ, у балах. 
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Добавки калію, моль∙10-4/100 г ґрунту 
 

Рис. 5.4 Загальний вигляд графічної моделі калій-буферності ґрунтів:  

---------  безбуферний субстрат (пісок); 

______  крива буферності ґрунту; 

АБВ – стандартна площа буферної ємності (100 балів);  

ГД – оптимальний інтервал значень рК;  

ВТ – відображувальна точка.  

 

Важливе значення щодо оцінки агроекологічного стану за калійною 

функцією ґрунтів має показник місцезнаходження відображувальної точки на 

осі ординат наведеного графіку.  

Цей показник дорівнює від’ємному десятковому логарифму активності 

калію і характеризує вихідну концентрацію рухомого калію в ґрунті. При 

цьому чим більше її числове значення, тим нижче концентрація рухомого 

калію у ґрунті.  

Калій-буферна здатність дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту 

свідчить, що вміст рухомого калію у цьому ґрунті змінюється залежно від 

використаних меліорантів з високими абсорбційними властивостями. 

Найбільш ефективним щодо покращення калійної функції виявилось 
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застосування лесу разом із торфом, при чому в локальних зонах вона була 

більш ефективною, порівняно з розкидним внесенням меліорантів (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Зміна показників калій-буферної здатності дерново-підзолистого 

зв'язнопіщаного ґрунту при внесені меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями 

Варіант 
рК  

у ВТ 

Буферна ємність, 

бали КБА 
ЗОПБ, 

бали 
БЄп БЄн 

1. Без меліорантів (контроль) 4,8 6,99 0,11 0,97 0,21 

2. Глина, 10 т/га (врозкид) 4,8 7,12 0,14 0,96 0,29 

3. Глина, 2 т/га (локально) 4,7 14,31 0,24 0,97 0,44 

4. Глина, 50 т/га (врозкид)   4,8 14,71 0,13 0,98 0,30 

5. Глина, 10 т/га (локально)    4,7 13,34 0,24 0,96 0,54 

6. Торф, 15 т/га (врозкид)    4,6 7,69 0,50 0,88 0,98 

7.Торф, 3 т/га (локально)   4,5 8,56 0,60 0,87 1,19 

8. Лес, 15 т/га (врозкид)  4,6 12,39 0,38 0,94 0,77 

9. Лес,3 т/га (локально)  4,6 6,75 0,39 0,89 0,79 

10. Глина, 10 т/га + торф, 15 т/га (врозкид) 4,6 11,84 0,43 0,93 0,86 

11. Глина, 2 т/га + торф, 3 т/га (локально) 4,6 10,77 0,39 0,93 0,78 

12. Лес, 15 т/га + торф, 15 т/га (врозкид) 4,5 8,86 0,63 0,87 1,23 

13. Лес, 3 т/га + торф, 3 т/га (локально)  4,4 9,49 0,76 0,85 1,54 

 

Пояснення цьому, ми бачимо в тому, що в обох використаних 

меліорантах міститься калій і, особливо важливим є доволі високий вміст його 

рухомої складової.  
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За Р. С. Трускавецьким [165] особливістю співвідношень різних форм 

калію в торфовому ґрунті є те, що рухомі форми калію мають високу питому 

вагу в загальних його запасах. Як приклад, автор наводить факт того, що в 

мінеральних ґрунтах відсоток рухомих форм калію від загального його вмісту  

складає 0,8-1,8, а в торфових ґрунтах, особливо слабо розкладених 

малозольних (як і використаний нами в якості структурного меліоранту торф), 

цей показник сягає значень 38-57 % і більше.  

На рисунку 5.5 наведено графік калійної буферності на контрольному 

варіанті дерново-підзолистого зв'язнопіщаного ґрунту.  

  рК 

 

Добавки калію, моль∙10-4/100 г ґрунту 
 

Рис. 5.5  Графік калій-буферності дерново-підзолистого зв'язнопіщаного 

ґрунту, варіант контролю: 

-------  безбуферний субстрат; 

_____ крива буферності ґрунту. 

 

Про незначний вміст рухомого калію на контрольному варіанті 

досліджуваного ґрунту свідчить мізерна площа негативного плеча, яка 

характеризує БЄн, а також показник рК у відображуваній точці (на осі ординат 

у верхній частині) який дорівнює 4,8. 
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Проте, зміна антропогенного навантаження, а в дисертаційній роботі це 

внесення меліорантів з високими абсорбційними властивостями, призводить і 

до змін калійного стану в ґрунті. Так, на варіанті внесенням лесу 15 т/га 

сумісно з 15 т/га торфу розкидним способом частка негативного плеча вже 

доволі відчутна (рис. 5.6). 

рК 

 

Добавки калію, моль∙10-4/100 г ґрунту 

 

Рис. 5.6 Графік калій-буферності дерново-підзолистого зв'язнопіщаного 

ґрунту при внесені врозкид лесу сумісно із торфом (по 15 т/га): 

-------  безбуферний субстрат; 

_____ крива буферності ґрунту. 
 

Локальне внесення лесу сумісно із торфом по 3 т/га кожного меліоранту, 

ще більш позитивно впливає на калійну функцію дерново-підзолистого 

зв'язнопіщаного ґрунту (рис. 5.7).  

Виявлено, що локальне внесення лесу сумісно із торфом по 3 т/га кожного 

меліоранту, позитивно впливає на калійну функцію дерново-підзолистого 

зв'язнопіщаного ґрунту. При цьому показники калій-буферності суттєво 

покращуються, показник рК у відображуваній точці та КБА найнижчі серед 

усіх варіантів досліду, відповідно 4,4 та 0,85. Останнє свідчить про активізацію 

мобілізаційної функції за рахунок підвищення вмісту рухомого калію.  
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Крім цього можна зазначити, що лесування дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного ґрунту і, особливо, лесування разом із внесенням торфу, 

позитивно змінює природу буферних механізмів, які відповідають за їх 

калійну функцію.  

рК 

 

Добавки калію, моль∙10-4/100 г ґрунту 

Рис. 5.7 Графік калій-буферності дерново-підзолистого зв'язнопіщаного 

ґрунту, варіант сумісного локального внесення лесу разом із торфом  

(по 3 т/га кожного меліоранту): 

-------  безбуферний субстрат; 

_____ крива буферності ґрунту. 

 

Показано, що поліпшення умов калійного режиму в дерново-

підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті можна досягнути застосуванням 

меліорантів, а саме лесу та торфу, як за окремого внесення, так і при їх 

сумісному внесені. Найбільшого ефекту досягають при створені в ґрунті 

просторової неоднорідності за локального внесення меліорантів в підорний 

шар на глибину 25-30 см локальними стрічками, з відстанями між центрами 

таких стрічок 40-45 см . 
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Вплив внесення меліорантів з високими абсорбційними властивостями у 

дерново-підзолистий супіщаний ґрунт на показники калійної  буферності 

наведено в таблиці 5.4.  

Таблиця 5.4 

Зміна показників калій-буферної здатності дерново-підзолистого 

супіщаного ґрунту при внесені меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями 

Варіант 
рК  

у ВТ 

Буферна ємність, 

бали КБА 
ЗОПБ, 

бали 
БЄп БЄн 

1. Без меліорантів (контроль) 4,5 9,38 0,49 0,90 0,99 

2. Глина, 10 т/га (врозкид)  4,6 10,24 0,31 0,93 0,74 

3. Глина, 2 т/га (локально)  4,6 6,92 0,36 0,90 0,73 

4. Глина, 50 т/га (врозкид)  4,7 12,39 0,25 0,96 0,51 

5. Глина, 10 т/га (локально)  4,6 10,55 0,42 0,92 0,88 

6. Торф, 15 т/га (врозкид)  4,4 8,52 1,17 0,76 2,04 

7. Торф, 3 т/га (локально)  4,3 7,77 1,43 0,69 2,85 

8. Глина 10 т/га + торф 15 т/га (врозкид) 4,6 12,95 0,62 0,91 1,22 

9. Глина 2 т/га + торф 3 т/га (локально)   4,5 12,53 0,79 0,88 1,60 

 

Встановлено, що порівняно до контролю концентрація рухомого калію 

на дерново-підзолистому супіщаному ґрунтів відчутно збільшилася на 

варіантах шостому, сьомому та дев’ятому варіантах, про що свідчить показник 

рК у відображуваній точці. Найбільш рухомим виявився калій на сьомому 

варіанті (рК-4,3). На шостому та дев’ятому варіантах показник рК у 

відображуваній точці, відповідно, становив 4,4 та 4,5.  

При локальному внесені торфу в дозі 3 т/га та розкидному внесені торфу 

в дозі 15 т/га суттєво покращуються й такі калій-буферні показники, як 

коефіцієнт буферної асиметрії та ЗОПБ, значення яких сягає, відповідно 0,69 і 

2,82 бали на сьомому варіанті  та 0,76 і 2,04 бали на шостому варіанті.  
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Як видно з даних таблиці на варіантах з внесенням монтморилонітової 

глини показники калійної буферності, порівняно до контролю, практично не 

покращуються, але й подекуди навіть й погіршуються.  

На дерново-підзолистому супіщаному ґрунті на контрольному варіанті 

калійна функція (рис. 5.8) більш ефективна, порівняно з його зв’язнопіщаним 

аналогом.  

рК 

 

Добавки калію, моль∙10-4/100 г ґрунту 
 

Рис. 5.8 Графік калій-буферності дерново-підзолистого супіщаного 

ґрунту, варіант контролю: 

-------  безбуферний субстрат; 

_____ крива буферності ґрунту. 

 

Внесення врозкид по поверхні ґрунту 15 т/га торфу, з подальшим 

заорюванням, суттєво покращує калійну функцію (рис 5.9).  

Розкидне внесення 15 т/га торфу з подальшим заорюванням, покращує 

мобілізаційну калій-буферну здатність, про що свідчить помітне збільшення 

буферної ємності у від’ємному інтервалі навантажень, показник БЄн (див.  

рис. 5.8 та таблицю 5.4). 
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рК 

 

Добавки калію, моль∙10-4/100 г ґрунту 

Рис. 5.9 Графік калій-буферності дерново-підзолистого супіщаного 

ґрунту, варіант розкидного внесення 15 т/га торфу: 

-------  безбуферний субстрат; 

_____ крива буферності ґрунту. 

 

І все ж таки, серед застосованих меліорантів, загальний оціночний 

показник калій-буферної ємності на варіанті з внесенням 3 т/га торфу 

локально в підорний шар ґрунту виявився найбільш високим (рис. 5.10).  

Також на цьому варіанті іммобілізаційна та мобілізаційна здатність 

виявилась найкращою, про це свідчить найнижчий показник коефіцієнту 

буферної асиметрії, порівняно з іншими варіантами, який дорівнює 0,69. 

Найгірше значення показника коефіцієнт буферної асиметрії встановлено на 

варіанті з окремим внесенням глини з загальним навантаженням 50 т/га (врозкид).  

Ще раз наголосимо на важливості покращення такого агроекологічно 

значущого показника буферності, як коефіцієнт буферної асиметрії. У 

найкращих випадках цей коефіцієнт повинен бути низьким з наближенням до 

нуля (досягається повна симетрія). 
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рК 

 

Добавки калію, моль∙10-4/100 г ґрунту 

Рис. 5.10 Графік калій-буферності дерново-підзолистого супіщаного 

ґрунту, варіант локального внесення 3 т/га торфу: 

-------  безбуферний субстрат; 

_____ крива буферності ґрунту. 

 

Іншими словами, якщо весь депонований ґрунтом чинник буферного 

механізму ґрунту, який впливає на його родючість залишається доступним для 

рослин, не вимивається, і легко переходить у ґрунтовий розчин із депонованих 

місць при зрушенні калійного потенціалу, то продуктивні функції таких 

ґрунтів найбільш доцільні та ефективні.  

Функціонування буферних механізмів в такому руслі забезпечує 

стабільність трофного режиму ґрунту. Внесення глини сумісно з торфом 

також дещо покращує показники калійної буферності дерново-підзолистого 

супіщаного ґрунту, порівняно з контролем, а також з варіантами де вносили 

саме одну глину.  
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Підсумовуючи отриманні результати досліджень нами зроблено 

наступні висновки:  

1. Позитивні зміни показників рН-буферності дерново-підзолистих 

ґрунтів легкого гранулометричного складу під впливом глинування свідчать 

про поліпшення функціонування ґрунтових механізмів буферности.  

2. Встановлено, що цілеспрямований антропогенний ґрунтотворний 

процес, який функціонує у локальних зонах, завдяки застосуванню 

структурної меліорації, сприяє покращенню його К-буферності в дерново-

підзолистому супіщаному ґрунті. Встановлення цього факту є дуже важливим 

через те, що оптимальні режими калійної функції дерново-підзолистих ґрунтів 

і їх саморегуляція досягаються без значних капіталовкладень.  

3. Підтверджено правильність вибору меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями при досліджені технології локального 

окультурювання дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного 

складу.  

4. Поліпшення кислотно-основних та калій-буферних властивостей 

дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу свідчить про 

зміну спрямованості ґрунтоутворюючого процесу в напрямку нівелювання 

елювіальний складової і стимулювання акумулятивної, що особливо важливо 

в аспекті підвищення стійкості цих ґрунтів до кислотної деградації та нестачі 

рухомого калію. Останнє є особливо важливим для вирішення головної 

стратегічної задачі сьогодення, з погляду на зміни клімату, досягнення 

нейтрального рівня деградації ґрунтів.  

Основні результати досліджень, що висвітлено у розділі, опубліковані у 

наступних працях [15, 39, Ошибка! Источник ссылки не найден., 148].  
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РОЗДІЛ 6 

ОКУЛЬТУРЮВАННЯ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНІВ ЯК 

ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ 

 

Величину врожаю рослинницької продукції можна вважати основним 

результативним показником досліджуваного фактору, який визначає рівень 

окультуреності та продуктивності ґрунту. 

Проведеними дослідженнями протягом 2016-2018 роках у польовому 

досліді, розташованому на території Колківського вищого професійного 

училища (Маневицький р-н, Волинська область), на дерново-підзолистому 

зв’язнопіщаному ґрунті встановлено, що врожаї сільськогосподарських 

культур дещо відрізнялися залежно від особливостей меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями та способів їх внесення (табл. 6.1).  

В цілому встановлено високу ефективність застосування прийому 

структурної меліорації на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті, про 

що свідчать отримані результати врожайності культур, які вирощували на 

дослідному полі, а саме: вівса на зерно, тритикале на зелену масу та озимої 

пшениці. У перший рік окультурювання дерново-підзолистого зв’язнопіщаного 

ґрунту за допомогою внесення меліорантів з високою абсорбційно-

акумулятивною здатністю, при вирощуванні вівса у 2016 році мало позитивний 

вплив, що доводять результати дисперсійного аналізу. Найбільший урожай 

зерно вівса отримано на варіанті із застосуванням глини 2 т/га сумісно з торфом 

у дозі 3 т/га локально, де приріст урожаю становив 1,1 т/га, що становить 48,1 %.  

Вельми помітно спостерігається й підвищення урожайності вівса на 

варіантах 7, 12 і 13, де приріст знаходився у діапазоні 32,9-39,0 %.  

Важливим, на нашу думку, є й те, що на всіх варіантах польового досліду 

зафіксовано підвищення урожайності культур при локальному внесенні того чи 

іншого меліоранту з високими абсорбційними властивостями, порівняно з 

аналогічними варіантами, де вносяться підвищені дози меліорантів, але врозкид.  
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Таблиця 6.1 

Вплив меліорантів на урожайність зерна вівса, озимої пшениці та 

тритикале на зелену масу при вирощуванні на дерново-підзолистому 

зв’язнопіщаному ґрунті (польовий дослід №1, смт Колки) 

Варіанти 

Овес, 2016 р. 
Тритикале на зелену 

масу, 2017 р. 
Озима пшениця, 2018 р. 

Урожай, 

т/га 

Приріст Урожай, 

т/га 

Приріст Урожай, 

т/га 

Приріст 

т/га % т/га % т/га % 

1. Без 

меліорантів 

(контроль) 

2,31 - - 25,52 - - 1,77 - - 

2. Глина, 10 т/га 

(врозкид) 
2,75 0,44 19,1 27,75 2,23 8,7 1,92 0,15 8,5 

3. Глина, 2 т/га 

(локально)  
2,66 0,35 15,2 27,81 2,29 8,9 1,95 0,18 9,9 

4. Глина, 50 т/га 

(врозкид) 
2,84 0,53 22,9 28,03 2,51 9,8 2,02 0,25 14,2 

5. Глина, 10 т/га 

(локально) 
2,93 0,62 26,8 29,19 3,67 14,4 2,08 0,31 17,4 

6. Торф, 15 т/га 

(врозкид) 
2,91 0,60 26,0 29,46 3,94 15,4 2,12 0,35 19,5 

7.Торф, 3 т/га 

(локально) 
3,09 0,78 33,8 30,35 4,83 18,9 2,20 0,43 24,1 

8. Лес, 15 т/га 

(врозкид) 
2,52 0,21 9,1 26,96 1,44 5,6 2,21 0,44 24,9 

9. Лес, 3 т/га 

(локально)  
2,59 0,28 12,1 27,43 1,91 7,5 2,29 0,52 26,9 

10. Глина, 

10 т/га + торф, 

15 т/га (врозкид) 

3,05 0,74 32,0 30,50 4,98 19,5 2,28 0,51 26,0 

11. Глина, 2 т/га 

+ торф, 3 т/га 

(локально) 

3,42 1,11 48,1 32,66 7,14 28,0 2,32 0,55 27,2 

12. Лес, 15 т/га + 

торф, 15 т/га 

(врозкид) 

3,07 0,76 33,0 29,99 4,47 17,5 2,35 0,58 27,7 

13. Лес, 3 т/га + 

торф, 3 т/га 

(локально) 

3,21 0,90 39,0 30,34 4,82 18,9 2,39 0,62 29,3 

НІР05 - 0,03 1,05 - 2,21 7,67 - 0,04 1,98 

 

Отримані результати врожайності за 2017 рік - тритикале на зелену 

масу, свідчать про те, що на майже всіх варіантах досліду спостерігається 

помітна різниця приросту урожаю, порівняно до контролю. Виняток 
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становили варіанти із застосування лише лесу, причому як локально, так і 

врозкид. Останнє дає підстави стверджувати про недоцільність застосування 

лесу окремо без торфу, оскільки їх поєднання дало можливість отримати 

досить високі прибавки урожаю зеленої маси тритикале, а саме 17,5-18,9%, 

порівняно з контролем.  

Найвищі прибавки урожаю зеленої маси тритикале було отримано на 

варіантах із сумісним внесенням глини з торфом, при чому, знову ж таки, 

спостерігаємо закономірність щодо підвищення показників на варіантах із 

внесенням меліорантів з високими абсорбційними властивостями локально. 

Отримані урожайні дані за 2018 рік (2-й рік післядії) засвідчують, що 

тенденція до збільшення урожаю на варіантах з внесенням меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями залишається. Підтверджується також 

висновок стосовно більшого впливу, на урожайність озимої пшениці, 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями, які вносили локальним 

способом, порівняно з підвищеними дозами меліорантів, що вносили врозкид. 

Значні прирости урожаю озимої пшениці зафіксовано на варіантах з сумісним 

локальним внесенням глини з торфом, та лесу з торфом, що сягають 27,2% та 

29,3%. Останнє доводить високу ефективність сумісного застосування 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями в органо-мінеральних 

сумішах, порівняно з окремим їх внесенням. 

Також встановлено, що продуктивна здатність дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного ґрунту суттєво зростає за умов застосування локального 

внесення глини в дозі 10 т/га та сумісного внесення глини в дозі 2 т/га з 

низинним торфом у дозі 3 т/га.  

Останнє доводить доцільність і високу ефективність застосування 

локального способу окультурювання дерново-підзолистого ґрунту легкого 

гранулометричного складу. 

Відображенням впливу меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями на показники родючості дерново-підзолистого супіщаного 

ґрунту є врожай льону олійного, люпину та озимої пшениці (табл. 6.2) 
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Таблиця 6.2 

Вплив меліорантів на урожайність льону олійного, люпину та озимої 

пшениці при вирощуванні на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті  

(польовий дослід №2, смт Грозіно) 

 

Варіант 

Льон олійний, 2016 р. Люпин, 2017 р. Озима пшениця, 2018 р. 

Урожай, 

т/га 

Приріст Урожай, 

т/га 

Приріст Урожай, 

т/га 

Приріст 

т/га % т/га % т/га % 

1. Без меліорантів 

(контроль) 
0,85 - - 2,92 - - 1,95 - - 

2. Глина, 10 т/га 

(врозкид) 
0,86 0,01 1,2 3,07 0,15 5,1 2,31 0,36 18,5 

3. Глина, 2 т/га  

(локально)  
0,87 0,02 2,4 3,10 0,18 6,2 2,36 0,41 20,8 

4. Глина, 50 т/га 

(врозкид) 
0,91 0,06 7,1 3,20 0,28 9,6 2,44 0,49 25,1 

5. Глина, 10 т/га 

(локально) 
0,94 0,09 10,6 3,21 0,29 9,9 2,44 0,49 25,2 

6. Торф, 15 т/га 

(врозкид) 
0,89 0,04 4,7 3,23 0,31 10,6 2,48 0,53 27,2 

7.Торф, 3 т/га 

(локально) 
0,91 0,06 7,1 3,26 0,34 11,6 2,49 0,54 27,4 

8. Глина, 10 т/га + 

торф, 15 т/га 

(врозкид) 

0,92 0,07 8,2 3,33 0,41 14,0 2,50 0,55 28,3 

9. Глина, 2 т/га + 

торф, 3 т/га 

(локально) 

0,93 0,08 9,4 3,36 0,44 15,1 2,56 0,61 31,4 

НІР05 - 0,01 1,19 - 0,25 7,70 - 0,19 3,78 

 

Встановлено, що в умовах 2016 року на неудобреному фоні 

(контрольний варіант) врожай насіння льону олійного сорту «Еврика» в 

середньому становив близько 0,85 т/га.  

Статистична обробка урожайних даних свідчить, що між варіантами 

досліду є суттєва різниця, виняток становить другий варіант, де було винесено 

10 т/га глини врозкид.  
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Внесення зменшеної у 5 разів дози глини, а саме 2 т/га, але локально 

спричинило деяке підвищення врожаю цієї сільськогосподарської культури, 

що ще раз доводить ефективність та перспективність даного прийому.  

Найбільші позитивні зміни урожаю насіння льону олійного встановлено 

на варіанті з застосуванням 10 т/га глини локально, приріст уражаю – 0,09 т/га, 

що відповідно становить 10,6%, порівняно з варіантом контролю.  

Аналогічна тенденція щодо урожайності льону встановлена на варіантах 

із внесенням одного торфу. Наприклад, на сьомому варіанті доза торфу була 

зменшена в 5 разів, а саме до 3 т/га, який було внесено локально, що 

забезпечило підвищення урожаю на 7,1 %. На противагу цьому, внесення 

15 т/га торфу врозкид сприяло підвищенню урожайності льону лише на 4,7%.  

Комплексне застосування торфу з глиною, є вигіднішим, з точки зору 

урожайності культури, порівняно з окремим внесенням кожного компонента 

органо-мінеральної системи. Проте, зважаючи на приріст урожаю насіння 

льону, слід наголосити, що ефективнішим є застосування зменшених доз 

глини і торфу, при їх  локальному внесенні.  

На другий рік (перший рік післядії), при вирощуванні на дерново-

підзолистому супіщаному ґрунті насіння люпину, встановлено, що найвищі 

прирости урожаю цієї культури зафіксовано на варіантах з внесенням глини 

сумісно з торфом, при чому, спостерігається дещо вище значення урожайності 

на варіанті з локальним внесенням.  

На третій рік (другий рік післядії) ведення досліду, при вирощуванні 

озимої пшениці, встановлено, що найбільший приріст урожаю культури 

(31,4%) було зафіксовано на варіанті з сумісним внесенням глини з торфом 

локально у дозах 2 та 3 т/га відповідно. Дещо менша прибавка урожаю озимої 

пшениці (28,3%) була на аналогічному варіанті (глина + торф), але в дозах  

10 та 15 т/га відповідно, внесених врозкид. Така ж тенденція спостерігається й 

на інших варіантах досліду, якщо порівнювати варіанти з внесенням 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями врозкид та локально.  
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Підсумовуючи вище наведене, слід наголосити, що окультурювання 

дерново-підзолистого супіщаного ґрунту шляхом застосування структурної 

меліорації є ефективним способом покращення його продуктивності, а саме 

підвищення урожаю льону олійного, люпину та озимої пшениці. 

Економічна ефективність є широко розповсюдженим критерієм оцінки 

агрозаходів із оптимізації, охорони родючості та екологічного стану ґрунтів. 

Вона дає можливість враховувати реальні витрати та прибутки і, на цій 

підставі, визначати найбільш економічно доцільні заходи підвищення 

продуктивності ґрунтів.  

Отримання достовірної інформації про рівень економічної ефективності 

різних меліорантів на ґрунтах легкого гранулометричного складу в сучасних 

умовах пов’язано з певними труднощами. Це обумовлено нестабільністю цін 

на паливно-мастильні матеріали, меліоранти, невідповідністю між 

закупівельними цінами на сільськогосподарську продукцію та вартістю 

сільськогосподарської техніки, інфляційними процесами тощо.  

Втім, якщо взяти за основу існуючі ціни в певному відрізку часу, 

наприклад, на протязі періоду вегетації рослин або на протязі одного року, то 

можна отримати відносно достовірну інформацію.  

Існуючі методики встановлення економічної ефективності застосування 

добрив та меліорантів, а відтак й структурної меліорації, в основному 

передбачають врахування чистого прибутку, який отримують в результаті 

внесення меліорантів з високими абсорбційними властивостями.  

При встановленні економічної ефективності різних меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями нами, відповідно існуючих методик 

[22, 109], було враховано таку систему показників: урожайність, умовно-

чистий прибуток, собівартість, рівень рентабельності та окупності витрат, які 

було вкладено в закупку та внесення меліорантів, а також паливно-мастильних 

матеріалів. Також нами враховано й витрати на збирання та транспортування 

продукції та меліорантів.  
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Визначення економічної ефективності при застосуванні меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями проводили на прикладі першого року 

дії меліорантів та першого і другого років післядії.  

В результаті розрахунку економічної ефективності прямої дії 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями (табл. 6.3). Виявлено, 

що застосування меліорантів локально має найвищий коефіцієнт економічної 

ефективності (Кее). 

Таблиця 6.3 

Економічна ефективність застосування меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями (без врахування післядії) на дерново-

підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті (2016 р.) 

Варіант 

Витрати на 

меліоранти та їх 

внесення, грн/га 

Вартість, додатково 

отриманої продукції, 

грн/га 

Коефіцієнт 

економічної 

ефективності 

Без меліорантів (контроль) - - - 

Глина, 10 т/га (врозкид) 1400 1540 1,1 

Глина, 2 т/га  (локально)  280 1225 4,4 

Глина, 50 т/га (врозкид) 7000 1855 0,3 

Глина, 10 т/га (локально) 1200 2170 1,8 

Торф, 15 т/га (врозкид) 1950 2100 1,1 

Торф, 3 т/га (локально) 390 2730 7,0 

Глина, 10 т/га + торф, 15 т/га 

(врозкид) 
3350 2590 0,8 

Глина, 2 т/га + торф, 3 т/га 

(локально) 
670 3885 5,8 

 

Табличні дані свідчать, що за локального внесення меліорантів, а саме 

2 т/га глини, 3 т/га торфу та їх сумісне внесення в тих самих дозах забезпечило 

коефіцієнт економічної ефективності, відповідно 4,4; 7,0 та 5,8. 

Перспективним виглядає й агрозахід з локального внесення 10 т/га глини, де 

Кее становив 1,8.  

Внесення меліорантів з високими абсорбційними властивостями врозкид 

у не високих дозах, наприклад, 10 т/га глини та 15 т/га торфу є доволі 
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ефективним, показник коефіцієнту економічної ефективності обох випадках 

дорівнював 1,1. В той же час, внесення 50 т/га глини та 10 т/га глини сумісно з 

15 т/га торфом врозкид  коефіцієнт економічної ефективності становив, 

відповідно, 0,3 та 0,8. 

При цьому, якщо витратність від застосування глини сумісно з торфом є 

не надто високою, а коефіцієнт економічної ефективності дорівнює 0,8 

одиниць, то враховуючи позитивні зміни ґрунтових показників від цього 

прийому, можна впевнено стверджувати, що вартість робіт зі структурної 

меліорації окупиться у роки післядії. 

Це твердження значною мірою справедливе й для варіанту з внесенням 

глини у нормі 50 т/га врозкид по поверхні ґрунту з подальшим заорюванням. 

Незважаючи на те, що на цьому варіанті коефіцієнт економічної ефективності 

був доволі низьким (0,3), в післядії другого року він вже становив 0,4.  

На наш погляд, останнє дає підставу спрогнозувати, що в наступні роки 

на цьому варіанті коефіцієнт економічної ефективності поступово буде 

зростати, поки не досягне квазіурівноваженого стану. 

Справа в тім, що в наступні роки витрати на структурну меліорацію 

будуть відсутні, а приріст сільськогосподарської продукції, завдяки 

покращенню родючості ґрунту, буде стабільно високим.  

Аналіз економічної ефективності застосування меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному 

ґрунті проведений протягом трьох років (табл. 6.4) свідчить про те, що 

наприкінці другого року післядії по всіх варіантах досліду коефіцієнти 

економічної ефективності суттєво підвищилися. Останнє пов’язано з тим, що в 

післядії затрати на внесення меліорантів відсутні, а вартість додатково 

отриманої продукції значно переважає витрати на її збирання та 

транспортування.  

У другому році післядії внесення меліорантів обумовило зростання 

коефіцієнту економічної ефективності, порівняно з аналогічним показником у 

прямій дії. Наприклад, за локального застосування 10 т/га глини та її 
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сумісного внесення в дозі 2 т/га з низинним торфом у дозі 3 т/га, Кее 

підвищився, відповідно, на 0,5 та 3,0 одиниці.  

Таблиця 6.4 

Економічна ефективність застосування структурної меліорації  

(з урахуванням післядії) на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті 

(2016 - 2018 рр.) 

Варіант 

Загальні витрати на 

внесення меліорантів, 

збір і доставку 

додаткової продукції, 

за три роки, грн/га 

Загальна вартість 

приросту 

продукції за три 

роки, грн/га 

Коефіцієнт 

економічної 

ефективності 

Без меліорантів (контроль) – – – 

Глина, 10 т/га (врозкид) 1400 2164 1,5 

Глина, 2 т/га  (локально) 280 1866 6,7 

Глина, 50 т/га (врозкид) 7000 2558 0,4 

Глина, 10 т/га (локально) 1200 3198 2,3 

Торф, 15 т/га (врозкид) 1950 3203 1,6 

Торф, 3 т/га (локально) 390 4082 10,5 

Глина, 10 т/га  + торф, 

15 т/га (врозкид) 
3350 3984 1,2 

Глина, 2 т/га + торф, 3 т/га 

(локально) 
670 5884 8,8 

 

Також слід відмітити, що закономірність переваги локального внесення 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями у ґрунт перед 

розкидним, у післядії зберігається. 

Так, найвищі показники коефіцієнта економічної ефективності 

встановлено при локальному внесені 3 т/га торфу (Кее = 10,5), 2 т/га глини з 

3 т/га торфу (Кее = 8,8),  2 т/га глини (Кее – 6,7) та 10 т/га глини (Кее – 2,3). 

Дослідження проведені на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 

протягом 2016-2018 років на дослідному полі Інституту сільського 

господарства Полісся смт. Грозіно, Коростенського р-н, Житомирської 

області, визначено економічну ефективність застосування меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями.  
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В результаті розрахунку економічної ефективності прямої дії 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями (табл. 6.5), виявлено, 

що саме локальне внесення меліорантів має значний економічний ефект.  

Таблиця 6.5 

Економічна ефективність застосування структурної меліорації  

(без врахування післядії) на дерново-підзолистому супіщаному  

ґрунті (2016 р.) 

Варіант 

Витрати на 

меліоранти та їх 

внесення, грн/га 

Вартість, додатково 

отриманої продукції, 

грн/га 

Коефіцієнт 

економічної 

ефективності 

Без меліорантів (контроль) - - - 

Глина, 10 т/га (врозкид) 1400 1960 1,4 

Глина, 2 т/га  (локально)  280 868 3,1 

Глина, 50 т/га (врозкид) 7000 4200 0,6 

Глина, 10 т/га (локально) 1200 4920 4,1 

Торф, 15 т/га (врозкид) 1950 4485 2,3 

Торф, 3 т/га (локально) 390 1540 3,9 

Глина, 10 т/га + торф, 15 т/га 

(врозкид) 
3350 6700 2,0 

Глина, 2 т/га + торф, 3 т/га 

(локально) 
670 3216 4,8 

 

Незважаючи на інший підбір сільськогосподарських культур у сівозміні 

на дерново підзолистому супіщаному ґрунті спостерігається аналогічна 

закономірність щодо значення коефіцієнта економічної ефективності, що й на  

дерново підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті. Втім, абсолютні значення цих 

коефіцієнтів на дерново підзолистому супіщаному ґрунті є нижчими ніж на 

дерново підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті. На наш погляд, останнє 

пов’язано з тим, що дерново-підзолистому супіщаному ґрунту притаманна 

трохи більша буферна здатність порівняно з його зв’язнопіщаним аналогом.  
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Загалом найбільші значення коефіцієнта економічної ефективності 

зафіксовано при локальному внесенні глини 10 т/га та сумісного внесення 

глини в дозі 2 т/га разом із низинним торфом у дозі 3 т/га.  

Більш висока економічна ефективність структурної меліорації дерново 

підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті, на наш погляд, пояснюється його 

низькою загальною буферністю. Тобто, цей ґрунт через власну низьку 

буферність здатний відносно швидко реагувати на будь-які антропогенні та 

природні навантаження. 

Результати розрахунків економічної ефективності застосування 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями наведено в таблиці 6.6. 

Таблиця 6.6 

Економічна ефективність застосування структурної меліорації  

(з урахуванням післядії) на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті  

(2016 - 2018 рр.) 

Варіант 

Загальні витрати на 

внесення меліорантів, 

збір і доставку 

додаткової продукції, 

за два роки, грн/га 

Загальна вартість 

приросту 

продукції за два 

роки, грн/га 

Коефіцієнт 

економічної 

ефективності 

Без меліорантів (контроль) – – – 

Глина, 10 т/га (врозкид) 1400 2380 1,7 

Глина, 2 т/га  (локально) 280 1204 4,3 

Глина, 50 т/га (врозкид) 7000 6300 0,9 

Глина, 10 т/га (локально) 1200 4680 3,9 

Торф, 15 т/га (врозкид) 1950 6240 3,2 

Торф, 3 т/га (локально) 390 1785 4,6 

Глина, 10 т/га + торф, 

15 т/га (врозкид) 
3350 6365 1,9 

Глина, 2 т/га + торф,  

3 т/га (локально) 
670 4556 6,8 

 

Аналіз економічної ефективності застосування меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 

проведений протягом трьох років свідчить про те, що практично за всіма 
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варіантами досліду коефіцієнти економічної ефективності коливався від 

найнижчого 0,9 од. при внесенні 50 т/га глини (врозкид) до найвищого 

6,8 одиниць при сумісному локальному внесенні 2 т/га глини та 3 т/га торфу.  

Тобто розкидне внесення 50 т/га глини протягом 3-х років залишається 

низькорентабельним. Локальне внесення глини в дозі 10 т/га та сумісне 

внесення глини в дозі 2 т/га разом із низинним торфом у дозі 3 т/га є доволі 

ефективним заходом з окультурення дерново-підзолистого супіщаного ґрунту,  

Таким чином, економічна ефективність залежить від комплексу 

чинників, а саме – буферної здатності ґрунтів та їх родючості, вартості 

меліорантів, технологічного процесу їх внесення, структури сівозміни, 

вирощуваних сільськогосподарських культур та логістики. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що збалансоване 

використання дерново-підзолистих ґрунтів Полісся базується на 

комплексному підході який поєднує - поліпшення буферних властивостей з 

одночасним покращенням фізико-хімічних параметрів (рівня кислотно-

основної рівноваги та вапняного потенціалу, вмісту основ, та активності 

іонів), агрофізичних (покращення вологоутримувальної здатності, польової 

вологоємності та гранулометричного складу), що досягається шляхом 

застосування структурної меліорації. Покращення буферних властивостей, 

польової вологоємності та водоутримувальної здатності дерново-підзолистих 

ґрунтів легкого гранулометричного складу при їх окультурюванні шляхом 

структурної меліорації має вагоме значення за сучасних контрастних 

кліматичних умов, як ефективний захід боротьби із впливом засухи на 

зростання та розвиток сільськогосподарських культур.  

Основні результати досліджень наведені у цьому підрозділі 

опубліковано нами у наступних працях [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., 32, 54, 111]. 



126 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

задачі покращення буферних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів 

шляхом їх окультурювання за допомогою структурної меліорації, що 

відкриває нові можливості для збалансованого використання цих ґрунтів і 

підтримання екологічної стабільності й дозволяє зробити такі висновки: 

1. Встановлено, що внесення меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями (глини, лесу, мергелю) сприяє нейтралізації ґрунтової 

кислотності та підвищенню рівня забезпеченості дерново-підзолистих ґрунтів 

кальцієм. При цьому спостерігається підвищення активності кальцію, яке 

сягає значень від 7,9 до 77,8 ммоль/дм3 (на контролі 5,4 ммоль/дм3). 

Відмічено, що зрушення показника рН водн. на 1,2 одиниці в лужний бік, за 

внесення мергелю в дозі 5 т/га, є небажаним через перенасиченість дерново-

підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту на карбонати кальцію, тобто призводить 

до перевапнування ґрунту. 

2. Встановлено, що на продуктивну функцію дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного ґрунту найбільш позитивно вплинуло внесення торфу разом 

із мергелем та торфу разом із лесом, де приріст маси проростків становив 

відповідно 70,7 та 68,3 %. При цьому досліджувані меліоранти, у порядку 

послаблення ефективності, розташувалися наступним чином: торф + мергель > 

торф + лес > торф + глина > торф > глина > мергель > лес.  

3. Встановлено, що сумарна кількість вимитого іону кальцію на дерново-

підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті за внесення глини в дозі 15 т/га 

становила 8,18 ммоль/дм3, а за її внесенні в дозі 10 т/га - 12,95 ммоль/дм3, 

тобто, спостерігається парадоксальна залежність - збільшення дози глини у 

1,5 рази призводить до зменшення кількості вимитого кальцію. Це може 

відбуватися за рахунок процесів мулування або насичення ґрунту мулистими 

частинками, що позитивно впливає на поліпшення буферної здатності бідного 

на мулисті частки та кальцій дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту. 
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4. Внесення глини на дерново-підзолистих ґрунтах зв’язнопіщаного і 

супіщаного гранулометричного складу, як врозкид по поверхні з подальшим її 

заорюванням в орний шар, так і локально стрічками, в яких глина, перемішана 

з ґрунтом, у верхню частину підорного шару, сприяло підвищенню вмісту в 

ґрунтах фізичної глини. Внесення 50 т/га глини врозкид забезпечило вміст 

фізичної глини на рівні 14,22 %, що виявилось значно більшим, ніж на 

контролі - 7,97 %. За локального внесення глини в дозі 10 т/га в локальних 

зонах також суттєво збільшився показник вмісту фізичної глини, який досягає 

значення 17,31 %. Внесення меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті підвищує 

його потенційну водоакумулятивну здатність. За внесення глини в дозі 50 т/га 

вологоємність ґрунту становить 13,18 %, тоді як на контролі цей показник 

становив 11,56 %. 

5. Встановлено кореляційний зв’язок між вмістом фізичної глини та 

вологістю, що свідчить про покращення гідробуферних властивостей 

досліджених ґрунтів (коефіцієнт кореляції становить 0,68). Підвищення 

буферності та покращення водоутримувальної здатності дерново-підзолистих 

ґрунтів набуває важливого значення за сучасних контрастних кліматичних 

умов, коли структурна меліорація стає ефективним заходом боротьби із 

впливом посухи при вирощуванні сільськогосподарських культур. 

6. Відмічено позитивні зміни рН-буферних властивостей дерново-

підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту під впливом внесення глини. Найбільш 

суттєву зміну показників рН-буферності встановлено в локальних зонах при 

внесенні глини в дозі 10 т/га, що сприяло не тільки підвищенню рН (показник 

рН у відображуваній точці становить 5,4 одиниці, що на 0,5 одиниць вище, ніж 

на контролі), але й збільшенню загального оціночного показника буферності 

ґрунту  до 17,26 балів. При цьому коефіцієнт буферної асиметрії дещо 

знижується, що свідчить про зростання саморегуляційних процесів у ґрунті до 

кислотно-лужних навантажень. Вищенаведене обумовлено особливими 

властивостями використаної монтморилонітової глини, яка є меліорантом, 

здатним не тільки ефективно нейтралізувати ґрунтову кислотність, але й діяти 
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протягом тривалого періоду часу, тобто цей структурний меліорант має ще й 

пролонговану дію. 

7. Виявлено, що локальне внесення лесу разом із торфом по 3 т/га 

кожного меліоранту, позитивно впливає на калійну функцію дерново-

підзолистого зв'язнопіщаного ґрунту. При цьому показники калій-буферності 

суттєво покращуються, що свідчить про активізацію мобілізаційної функції за 

рахунок підвищення вмісту рухомого калію. На дерново-підзолистому 

супіщаному ґрунті загальний оціночний показник калій-буферності при 

внесенні 3 т/га торфу локально в підорний шар,  був найвищим і становив 2,85 

бали (при 0,99 бали на контролі), при цьому іммобілізаційна та мобілізаційна 

калій-буферна ємність виявилась оптимальною, про що свідчить найнижчий 

показник коефіцієнту буферної асиметрії, який дорівнює 0,69. За таких умов 

калій залишається доступним для рослин, не вимивається і легко переходить у 

ґрунтовий розчин із депонованих місць при зрушенні калійного потенціалу.  

8. Встановлено, високу ефективність застосування структурної меліорації 

на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті, яка суттєво зростає за умов 

локального внесення глини в дозі 10 т/га та внесення глини в дозі 2 т/га разом 

із низинним торфом у дозі 3 т/га. Окультурювання дерново-підзолистого 

супіщаного ґрунту шляхом застосування структурної меліорації є ефективним 

способом покращення його продуктивності, при цьому найбільший приріст 

врожаю пшениці озимої 31,4 % було отримано за локального внесення глини в 

дозі 2 т/га разом із низинним торфом у дозі 3 т/га.  

9. Визначено, що наприкінці другого року післядії на всіх варіантах 

досліду на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті коефіцієнти 

економічної ефективності суттєво підвищилися. Найвищі значення 

коефіцієнта економічної ефективності встановлено за локального внесення 

3 т/га торфу (Кее = 10,5), 2 т/га глини з 3 т/га торфу (Кее = 8,8), 2 т/га глини 

(Кее = 6,7) та 10 т/га глини (Кее = 2,3).  

Аналіз економічної ефективності застосування меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 

впродовж трьох років свідчить про те, що внесення врозкид 50 т/га глини є 
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низькорентабельним. Локальне внесення глини в дозі 10 т/га та внесення 

глини в дозі 2 т/га разом із низинним торфом у дозі 3 т/га є ефективним 

заходом з окультурювання дерново-підзолистого супіщаного ґрунту, Кее, 

відповідно, становив 3,9 та 6,8 одиниць. 

10. Сільгоспвиробникам різних форм господарювання, які ведуть 

господарську діяльність на дерново-підзолистих ґрунтах легкого 

гранулометричного складу, для оптимізації їх агрофізичних, буферних 

властивостей та підвищення урожайності сільськогосподарських культур 

рекомендовано локальне внесення меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями із заорюванням в підорний шар, зокрема, монтморилонітової 

глини в дозі 10 т/га ґрунту, а також внесення глини в дозі 2 т/га разом із 

низинним торфом у дозі 3 т/га.  
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Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації 

12. Методологія оперативної діагностики впливу природних та 

антропогенних навантажень на функціональну стійкість кислих ґрунтів : 

науково-методичне видання / Ю. Л. Цапко, К. О. Десятник, А. С. Холодна,  

В. М. Калініченко , А. І. Огородня, В. В. Зубковська, Мешреф Радван Бахаа. 

Харків : Смугаста типографія, 2017. 17 с. (проведення лабораторних досліджень, 

аналіз результатів експериментальних даних). 
 

Відомості про апробацію та впровадження результатів дисертації 
 

Основні результати та положення дисертаційного дослідження 

доповідались та обговорювались на ХІ Делегатському з’їзді Громадської 

організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (м. Харків,  

17-21 вересня 2018 р., форма участі - очно); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження професора Наумова Г. Ф. 

та 80-річчю заснування кафедри генетики, селекції та насінництва «Наукові 

засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва» 

(м. Харків, 23-24 жовтня 2017 р., форма участі - очно); ХІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи 

вирішення» (м. Харків, 11-15 вересня 2017 р., форма участі - очно); Міжнародній 

науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті видатного вченого, 

ґрунтознавця, доктора сільськогосподарських наук, професора Миколи 

Кіндратовича Шикули та відзначенню 120-річчя НУБіП України «Родючість 

ґрунтів – основа безпеки країни» (м. Київ, 5-6 грудня 2017 р., форма участі - 

заочно).  

Результати дисертаційної роботи впроваджено на землях Колківського 

вищого професійного училища Маневицького району Волинської області у 

2018 р. на площі 5 га (акт від 05.10.2018 р.) та використано у навчальному 

процесі Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва 

при викладанні дисциплін за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-наукових 

програм 8.09010102 «Агрохімія і ґрунтознавство» та  8.09010103 «Експертна 

оцінка ґрунтів» (довідка про впровадження від 06.06.2018 р.) 


