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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. 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 агрофізичних, агрохімічних 

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.  
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» 
(2011-2015рр.), 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 задачі 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 задачі: 
- проаналізувати сучасний агроекологічний стан досліджуваних ґрунтів із 

детальним розкриттям проблемних питань з їх окультурювання; 
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- 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;  

- встановити вплив меліорантів з високими абсорбційними властивостями на 

зміну водно-фізичних 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. 

Об’єкт дослідження – процеси, які впливають на зміну буферних 

властивостей, агрофізичних, фізико-хімічних та агрохімічних показників дерново-

підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу при застосуванні 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями різного походження. 

Предмет дослідження – буферні, агрофізичні, фізико-хімічні, агрохімічні 

показники та продуктивність дерново-підзолистих ґрунтів легкого 

гранулометричного складу за умов структурної меліорації. 

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 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 одержаних результатів:  
- вперше встановлено позитивний вплив меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями на зміну водно-фізичних 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, яке зберігається протягом трьох років; 

- доведено економічну ефективність локального внесення меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями на дерново-підзолистих ґрунтах легкого 

гранулометричного складу. 

Практичне значення одержаних 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.). 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-професійних програм «Агрохімія і ґрунтознавство» та 

«Експертна оцінка ґрунтів» (довідка від 06.06.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проаналізовано та 

систематизовано дані літературних джерел за темою дисертації, розроблено 

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. Зі 

спільних наукових публікацій у дисертаційній роботі автором використано тільки 

власні ідеї та отримані результати наукових досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення 

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.);  
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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.). 

Публікації. Результати досліджень висвітлено в 12 наукових працях, з них 7 - 

у фахових виданнях, у тому числі 2 з них – у зарубіжних фахових виданнях, 1 – в 

іншому науковому виданні та 4 – у матеріалах з’їзду та конференцій. 

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.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ І 

ПРОБЛЕМИ ЇХ ОКУЛЬТУРЮВАННЯ  

(огляд літератури) 
 

У розділі розглянуто стан вивчення питань за темою дисертації. Викладено 

аспекти регулювання гранулометричного складу, як лімітуючого фактору родючості 

та продуктивності дерново-підзолистих ґрунтів легкого гранулометричного складу 

шляхом структурної, хімічної та колоїдно-структурної меліорації тощо. 

Обґрунтовано, що окультурювання дерново-підзолистих ґрунтів легкого 

гранулометричного складу шляхом структурної меліорації повинно бути 

спрямоване, перш за все, на покращення буферних механізмів, які забезпечують їх 

здатність протидіяти різним природним та антропогенним навантаженням, сприяють 

оптимізації водного режиму та розвитку саморегулятивних функцій ґрунтів з 

урахуванням зниження енергетичних та матеріальних витрат. На основі аналізу та 

узагальнення літературних джерел встановлено напрями та доцільність проведення 

досліджень за темою дисертації. 

УМОВИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У розділі наведено характеристику досліджуваних ґрунтів та кліматичних 

умов об'єктів дослідження, опис польових і лабораторних дослідів та методики 

досліджень. Для вирішення поставлених задач проведено два польових досліди, 

чотири лабораторно-модельні досліди та лабораторно-аналітичні дослідження.  

Польовий дослід № 1. Вплив структурної меліорації на продуктивність 

дерново-підзолистого зв’язнопіщаного глеюватого ґрунту на флювіогляціальних 

відкладах і урожай сільськогосподарських культур вивчали у дрібноділянковому 

польовому досліді на дослідному полі Колківського вищого професійного училища 

(смт. Колки, Маневицький район, Волинська область) за наступною схемою: 1) без 

меліоранту (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 
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15 т/га врозкид; 13) лес 3 т/га + торф 3 т/га локально. В досліді вирощували: овес 

(2016 р.), тритикале (2017 р.), пшениця озима (2018 р.).  
Польовий дослід № 2. Вплив структурної меліорації на продуктивність 

дерново-підзолистого супіщаного ґрунту на флювіогляціальних відкладах і урожай 
сільськогосподарських культур вивчали у дрібноділянковому польовому досліді на 
дослідному полі Інституту сільського господарства Полісся (смт. Грозіно 
Коростенський район, Житомирська область) за наступною схемою: 1) без 
меліоранту (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. Сільськогосподарські культури: льон (2016 р), люпин (2017 р.), пшениця 
озима (2018 р.). 

Розмір ділянок у дрібноділянковому досліді - 1 м
2
, відстань між ділянками - 

0,5 м. Повторність чотириразова.  
Лабораторно-модельний дослід № 1. З метою вивчення впливу меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями у чистому вигляді та у поєднанні з торфом 
на фізико-хімічні та агрофізичні показники дерново-підзолистого супіщаного 
ґрунту та на масу проростків ячменю було проведено лабораторно-модельний 
дослід за наступною схемою: 1) без меліоранту (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.  

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 за 
схемою: 1) без меліоранту (контроль); 2) глина – 50,0 т/га; 3) лес 15,0 т/га; 4) торф 
низинний 15,0 т/га.  

Досліди проведено у скляних посудинах, маса ґрунту 0,5 кг, повторність 
триразова. Тест-культура – ячмінь, сорт «Фенікс». Вимірювання рН, активності Са 
проводили на початку досліджень (після однотижневого компостування) та 
наприкінці досліджень (через чотири тижні). Підрахунок маси проростків ячменю 
проводили через два тижні після початку досліджень. Вимірювання досліджуваних 
показників проводили за допомогою приладу Soil Сares: X-Rf, ALPHА 1-0 через  
20 днів після початку досліду. 

Лабораторно-модельний дослід № 3. З метою визначення впливу меліорантів 
з високими абсорбційними властивостями на рівень вимивання поживних речовин 
з інфільтраційними водами було проведено лабораторно-модельний дослід на 
дерново-підзолистому супіщаному та зв’язнопіщаному ґрунтах. Схема досліду 
включала такі варіанти: 1) без меліоранту (контроль); 2) глина 10 т/га; 3) глина 
15 т/га; 4) лес 10 т/га; 5) лес 15 т/га.  

Лабораторно-модельний дослід №4. З метою визначення впливу меліорантів 

з високими абсорбційними властивостями різного походження на рівень вимивання 

складових елементів добрив з інфільтраційними водами було проведено 

лабораторно-модельний дослід на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті за 

наступною схемою: 1) контроль (без меліоранту); 2) (NH4)2SO4 – N90; 3) (NH4)2SO4 –  
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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. Сульфат амонію вносили в нормі 221 мг/кг 

ґрунту, що в виробничих умовах відповідає 90 кг/га д.р. азоту. 

Досліди 3 і 4 було проведено в колонках типу лізиметрів, які містили в собі  

1 кг ґрунтової маси, відібраної з шару 0-20 см. З метою адаптованості до типових 

погодних умов Полісся проводили промивання ґрунту дистильованою водою, 

імітуючи середньомісячну кількість опадів за вегетаційний період (травень – 

вересень), що становить 480 мм. В дослідах в якості меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями використано: глину, лес та мергель, які вносили до 

ґрунту як окремо, так і у поєднанні з торфом. Характеристику лесу та мергелю 

наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Характеристика досліджуваних меліорантів 

Показник 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 
 

Використаний торф визначався наступними характеристиками: тип за рівнем 

трофності – низинний, евтрофний; вміст вологи – 65 %; зольність – 23,5 %; значення 

рНводн – 5,1 одиниці (слабокислий); ступінь розкладу – 85 %. 

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

гірськими породами, для дослідження їх властивостей та характеристик 

використовували комплекс методів: механічний (седиментаційний), хімічний, 

петрографічний, термічний, рентгенографічний тощо. 

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). Петрографічний аналіз 

використаної в наших дослідженнях глини було здійснено в імерсійному препараті 

в поляризованому світлі за допомогою мікроскопу МИН-8 при збільшенні 100-480
х
. 

Встановлено, що основну масу (не менше 85 % об’єму) дослідженої проби складає 

глиниста речовина, яка 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 виявляються у вигляді просочення, а також у вигляді окремих 

плям. Результати петрографічного аналізу є ознаками того, що глиниста речовина 

має монтморилонітовий склад. У складі глини присутні карбонати кальцію (5-8 %), 

які спостерігаються у вигляді тонкодисперсних і окремих ступінчасто-лапчастих 

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

Термічні дослідження проведено на дериватографі системи Паулік-Ердей 

(Угорщина). Умови зйомки: наважка зразку становила 1 г, нагрів  до 1000 ºС 

здійснювався зі швидкістю 10º /хв. (рис. 1). 

 

Рис. 1 Термограми глини, отримані при термічному дослідженні: 
Т – температурна пряма;  

ТG – крива зміни маси зразку в процесі нагрівання;  

DTA – дериватограма (зміна ентальпії).  
 

На термограмі (DTA) чітко спостерігаються ефекти, характерні для мінералів 

групи монтморилонітів: (Ca, Na) (Mg, Al, Fe)2 [(Si, Al)4 O10] (OH)2·nH2O. 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. На перший 

ефект накладається другий (-220)ºС, пов'язаний з видаленням води, яка міститься в 

поглинених основах (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 %. Виходячи з вищенаведених результатів емісійно-спектрального, 

петрографічного і термічного дослідження глини, зроблено висновок, що 

досліджена глина має монтморилонітовий склад. 

Польові дослідження проводили за методикою Б.О. Доспєхова. Відбирання 

проб ґрунту та оброблення зразків для аналізу проводили згідно з  

ДСТУ 4287:2004 та ДСТУ ISO 11464:2007. У зразках ґрунту визначали агрофізичні 

показники (гранулометричний склад методом піпетки - згідно з ДСТУ 4730:2007; 

польову вологість - термостатно-ваговим методом (Е. В. Аринушкина, 1970); фізико-

хімічні показники (активність іонів калію - потенціометричним методом згідно з 

ДСТУ 4725:2007; рН водн. - згідно з ДСТУ 7862:2015; кислотно-основну буферність 

ґрунту - згідно з ДСТУ 4456:2005; калій-буферність - згідно з ДСТУ 4375:2005;  
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вміст обмінних кальцію і магнію - за МВВ 31-497058-007-2005; агрохімічні 

показники: вміст нітратного і амонійного азоту - згідно з ДСТУ 4729:2007; вміст 

рухомих сполук фосфору і калію - за модифікованим методом Чирикова згідно з 

ДСТУ 4115:2002; вміст рухомої сірки - згідно з ДСТУ 8347:2015; вміст вуглецю 

органічної речовини - згідно з ДСТУ 4289:2004; вміст рухомих форм 

мікроелементів у буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 - на атомно-

абсорбційному спектрофотометрі Сатурн-4 - згідно з ДСТУ 4770.1:2007 – 

ДСТУ 4770.9:2007. 

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.  

Математичну обробку результатів аналітичних досліджень проводили за 

методикою польового досліду Б.О. Доспєхова, кореляційного аналізу – з 

використанням програми STATGRAPHICS Plus 2.1. та STATISTICA 10, Microsoft 

Excel.  

ОКУЛЬТУРЮВАННЯ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ  

ЯК ЧИННИК ПОКРАЩЕННЯ ЇХ АГРОХІМІЧНИХ ТА  

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  

Проведені у лабораторно-модельному досліді дослідження на дерново-

підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті засвідчили, що реакція ґрунтового розчину 

істотно залежить від внесення різних за своїми властивостями меліорантів (табл. 3).  

Таблиця 3 

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/дм
3 

Маса 

проростків, 

г/посудину 

Приріст 

г/посу-

дину 
% 

Без меліорантів 
(контроль) 

5,4 2,8 4,1 5,4 2,7 - - 

Глина, 5 т/га 5,7 1,9 4,7 21,4 4,0 1,2 45,12 

Лес, 5 т/га 6,3 2,1 5,2 16,6 3,5 0,8 28,05 

Мергель, 5 т/га 6,6 1,8 5,6 28,9 3,7 1,0 35,37 

Торф, 15 т/га 5,5 2,4 4,3 7,9 4,3 1,5 56,10 

Торф ,15 т/га + 
глина, 5 т/га 

5,6 2,3 4,4 9,1 4,4 1,7 60,98 

Торф, 15 т/га + 
лес, 5 т/га 

6,3 1,5 5,6 63,3 4,6 1,9 68,29 

Торф, 15 т/га + 
мергель, 5 т/га 

6,4 1,4 5,7 77,8 4,7 1,9 70,73 

НІР05 - - - 0,14 0,32 - - 
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Встановлено, що у варіантах досліду окреме внесення лесу, мергелю та їх 

внесення разом із торфом сприяло зниженню кислотності, порівняно з варіантом 

контролю. Різке зрушення рівня рН на 1,2 одиниці при внесенні мергелю в дозах  

5 т/га є небажаним і свідчить про перенасиченість дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного ґрунту на карбонати кальцію.  

Використання в досліді низинного торфу також сприяло підлуговуванню 

ґрунтового розчину при його внесенні разом із лесом і мергелем. Останнє дозволяє 

стверджувати, що внесення лесу та мергелю, як окремо, так і у поєднанні із 

торфом, покращує буферні механізми дерново-підзолистого зв’язнопіщаного 

ґрунту відносно кислотних навантажень. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що активність кальцію 

коливається від 5,4 до 77,8 ммоль/дм
3
. Найвищий результат встановлено на 

варіантах із внесенням торфу разом із мергелем, тоді як найменша активність 

кальцію спостерігалася на ділянках з внесенням торфу в чистому вигляді, а також у 

поєднанні торфу з глиною і на варіанті контролю. Отримані результати пов’язані  

з різним вмістом карбонатів у меліорантах з високими абсорбційними 

властивостями. Наприклад, у використаному торфі та глині їх вміст незначний, в 

самому ґрунті їх також обмаль, тому й спостерігаємо на цих варіантах низьку 

активність кальцію.  

Закономірними змінами на фоні кислотності та активності іонів кальцію є зміни 

вапняного потенціалу. 

Встановлено, що лише на варіантах досліду з внесенням глини та торфу, як 

окремо, так і в поєднанні він набув оптимальних значень (4,3-4,6 одиниць), а на інших 

варіантах він був дещо вищим. Таке трактування нами зроблено й з погляду на 

значення верхнього критичного рівня рН-0,5 рСа, який дорівнює 5,3 для дерново-

підзолистого ґрунту.  

Встановлено, що на продуктивну функцію дерново-підзолистого ґрунту 

найбільш позитивно вплинуло внесення торфу разом із мергелем та торфу разом із 

лесом. 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. Разом з тим, для отримання стійкого меліоруючого ефекту внесення 

глини в нормі 5 т/га є недостатнім. Якщо вносити цей меліорант врозкид, то 

найбільш доцільним є її внесення з розрахунку 50 т/га. 

З метою перевірки цього положення нами проведено дослідження в 

лабораторно-модельному досліді № 2, в якому зміни вмісту вуглецю та обмінних 

катіонів у дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті під впливом  

меліорантів з високими абсорбційними властивостями визначали за допомогою 

приладу Soil Сares: X-Rf, ALPHА 1-0  (табл. 4).  

Дослідження показали, що внесення меліорантів сприяє підвищенню вмісту 

обмінних катіонів. Наприклад, у варіанті з внесенням лесу вміст іону кальцію на 

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

вміст обмінного кальцію порівняно з контролем збільшився на 17,2 ммоль/кг. 

Аналогічна залежність простежується й щодо вмісту обмінного магнію.  
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Таблиця 4 

Вплив меліорантів на вміст вуглецю органічної речовини та обмінних катіонів 

у дерново-підзолистому зв’язнопіщаному глеюватому ґрунті 

Варіант 
Вуглець органічної 

речовини, % 

Обмінні катіони, ммоль/кг 

К
+ Са

2+ Mg
2+ 

1. Без меліорантів (контроль) 1,20 1,9 46,0 10,0 

2. Глина, 50 т/га 1,22 2,8 63,2 11,7 

3. Торф, 15 т/га 1,54 2,0 65,7 10,2 

4. Лес, 15 т/га 1,31 2,3 66,2 11,6 

НІР05 0,04 0,16 3,41 0,09 
 

В лабораторно-модельному досліді визначено вміст мікроелементів в 

дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті за умов внесення меліорантів з 

високими абсорбційними властивостями (табл. 5). Встановлено, що валовий вміст 

цинку за внесення меліорантів помітно збільшився. Найбільше збільшення його 

вмісту зафіксовано за внесення торфу 15 т/га. Внесення глини в дозі 50 т/га 

сприяло підвищенню валового вмісту Zn до 5,8 мг/кг ґрунту. Встановлена нами 

закономірність підвищення валового вмісту цинку залежно від окультурювання 

дерново-підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту є позитивним чинником щодо його 

родючості. 

Таблиця 5 

Вплив внесення глини, торфу та лесу на вміст мікроелементів у дерново-

підзолистому зв’язнопіщаному глеюватому 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, 50т/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 100,0 1500,0 55 - - 
 

Встановлено, що за внесення глини концентрація марганцю підвищилася до 

108,8 мг/кг, але є нижчою ГДК. Найнижча концентрація міді спостерігалась у 

варіанті з глиною – 1,7 мг/кг, найвища – після внесення торфу - 2,9 мг/кг. Проте, у 

всіх варіантах досліду вміст міді був нижчим за ГДК. Вміст бору на контролі 

становив 0,3 мг/кг і є дуже низьким. Внесення лесу в дозі 15 т/га сприяло 

підвищенню вмісту цього мікроелементу в ґрунті. Концентрація заліза була 

приблизно на одному рівні на контрольному варіанті та за застосування глини й 

лесу. Підвищений вміст заліза – 447,4 мг/кг  спостерігався на варіанті із внесенням 

15 т/га торфу.  

Дослідження показало зміни активності іонів кальцію в інфільтраційних 

водах після першого промивання в результаті внесення глини та лесу (табл. 6). 
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Таблиця 6 

Вплив структурної меліорації на вимивання іону кальцію з  

дерново-підзолистих ґрунтів 

Варіант 

Кількість кальцію в промивній рідині, ммоль/дм
3
 

1-ша 

промивка 
2-га  

промивка 
3-тя  

промивка 

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 4,02 8,93 0,00 10,06 

Лес, 15 т/га 5,10 1,78 0,60 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 - 

 

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/дм
3
, а за її внесення в дозі 10 т/га - 12,95 ммоль/дм

3
, тобто, 

спостерігається парадоксальна залежність - збільшення дози глини у 1,5 рази 

сприяє зменшенню вимивання кальцію. На наш погляд, 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.  

На дерново-підзолистому супіщаному ґрунті найменші втрати кальцію з 

ґрунту відбуваються за внесення меліорантів у дозах 10 т/га. Таке зниження 

інтенсивності вимивання кальцію ми пов’язуємо з підвищенням рН-буферної 

здатності ґрунту. Встановлено, що коефіцієнт кореляції між загально оціночним 

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

про дуже високий рівень взаємозв’язку між цими показниками. Простежується 

висока ефективність застосування сульфату амонію разом з глиною та лесом, 

порівняно з його застосуванням у чистому вигляді (табл. 7).  

В той же час відмічено, що на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 

ефект від додавання 15 т/га як глини, так і лесу є значно вищим, ніж від 10 т/га. Цей 

факт зумовлений практичною відсутністю дрібнодисперсної фракції в даному 

ґрунті, яка відіграє визначальну роль у перебігу агрофізичних, фізико-хімічних 

процесів, що пов’язано з особливостями цього ґрунту.  

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

інтенсивність вимивання азоту є значно нижчою (майже в два рази), ніж на 

варіантах з внесенням меліорантів у дозі 10 т/га. 



12 

 

Таблиця 7 

Концентрація мінерального азоту та сірки у фільтраті в результаті 

промивання дерново-підзолистого супіщаного ґрунту  
У міліграмах на літр фільтрату 

Варіант 
Амонійний 

азот 
Нітратний 

азот 
Сума мінерального 

азоту 
Сірка 

Без меліорантів (контроль) 17,90 103,00 120,90 0,6 

(NH4)2SO4 – N90 117,90 175,00 292,90 12,4 

(NH4)2SO4 – N90 + глина 10 т/га 86,00 148,00 234,00 11,2 

(NH4)2SO4 – N90 + глина 15 т/га 54,03 121.21 175,24 9,5 

(NH4)2SO4  – N90 + лес 10 т/га 77,03 150,98 228,01 11,3 

(NH4)2SO4 – N90 + лес 15 т/га 52,02 115,00 167,02 9,4 

НІР05 1,7 1,9   
 

Тобто, можна зробити висновок, що внесення кожного з досліджуваних 

меліорантів разом із сульфатом амонію на дерново-підзолистому ґрунті значною 

мірою сприяє акумуляції елементів мінерального добрива в ґрунті.  

ЗМІНА АГРОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ 

ҐРУНТІВ ПІД ВПЛИВОМ ЇХ ОКУЛЬТУРЮВАННЯ 

Встановлено, що внесення глини на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному 

ґрунті, врозкид та локальними стрічками, сприяло підвищенню вмісту фізичної 

глини. Внесення 50 т/га глини врозкид сприяє встановленню вмісту фізичної глини 

на рівні 14,2 %, що значно більше, ніж на варіанті контролю - 8,0 %. За локального 

внесення глини в дозі 10 т/га значення вмісту фізичної глини в локальних зонах 

досягає 17,3 %. Зміни гранулометричного складу цього ґрунту дозволяють 

характеризувати його вже як супіщаний. 

За глинування дерново-підзолистих супіщаних ґрунтів тими ж способами і 

нормами спостерігається аналогічна закономірність. Особливо слід відзначити 

збільшення вмісту фізичної глини в локальних зонах, хоча норми внесення глини в 

ґрунт були в 5 разів менше, ніж за її традиційного внесення врозкид. Пояснення 

цьому ми бачимо в тому, що концентрація внесеної глини на кожний кілограм 

ґрунту, в наведених вище дозах, за локального внесення в 3,3-3,4 рази вища, ніж за 

традиційного внесення.  

Глинування ґрунту із застосуванням локальної меліорації істотно покращує 

кислотно-лужний режим ґрунту. У локальних зонах рН водний становив 5,9-6,0 

одиниць, а вже в прилеглій до них частині ґрунту цей показник знижується до 5,7-

5,8 одиниць рН. За 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 тих рослин, які витримують 

підвищену кислотність, так і для рослин, які віддають перевагу нейтральному 

середовищу.  

Найбільший вплив на польову вологоємність дерново-підзолистого 

супіщаного ґрунту зафіксовано на варіанті із локальним внесенням глини 2 т/га 

разом із торфом 3 т/га. На цьому варіанті вологоємність збільшилась до 14,2 %. 
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Дещо меншою (14,1 %) польова вологоємність була в грунті варіанту з внесенням 

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

застосування локального способу внесення меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями на дерново-підзолистому ґрунті. Така ж тенденція спостерігається  

і на варіантах з внесенням торфу, де польова вологоємність становила 13,9 % за 

внесення врозкид та 14,0 % - за внесення локально. 

Математична обробка отриманих результатів дозволила встановити 

кореляційний зв’язок між вмістом фізичної глини в ґрунті та утриманням вологи 

ґрунту. Коефіцієнт кореляції становить 0,68. 

За внесення глини на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті в дозі 

50 т/га вологоємність ґрунту становить 13,2 % при 11,6 % на контролі. Найбільш 

ефективним виявилось локальне внесення торфу разом із глиною, що свідчить про 

позитивну дію структурної меліорації на родючість ґрунту. Отже, можна зробити 

висновок, що за сучасних контрастних кліматичних умов структурна меліорація є 

ефективним заходом боротьби із впливом посухи на сільськогосподарські 

культури. 

ЗМІНА БУФЕРНОЇ ЗДАТНОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ ПІД 

ВПЛИВОМ ЇХ ОКУЛЬТУРЮВАННЯ 

Оцінювання властивостей дерново-підзолистих ґрунтів на підставі показників 

кислотно-основної буферності відкриває нові можливості для якісної діагностики 

їх агроекологічного стану. Графіки рН-буферності дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного ґрунту залежно від глинування різними способами представлені 

на рисунку 2.  

 
Рис. 2 Графіки рН-буферності дерново-підзолистого зв’язнопіщаного 

ґрунту залежно від способу внесення глини 
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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 залежність кислотно-лужної буферності 
досліджуваного ґрунту від кількості глинистих частинок в одиниці маси ґрунту. Як 
зазначено вище, саме в локальних зонах кількість глинистих мінералів значно 
більше, ніж за внесення глини врозкид. 

Суттєву зміну показників рН-буферності дерново-підзолистого зв’язнопіщаного 
ґрунту встановлено в локальних зонах при внесенні глини в дозі 10 т/га. Останнє 
сприяло не тільки підвищенню рН в локальних зонах (показник рН у 
відображувальній точці дорівнює 5,4), але і збільшенню загального оціночного 
показника буферності ґрунту (до 17,26 балів). Вищенаведене зумовлює особливість 
даної глини як меліоранту, здатного ефективно нейтралізувати ґрунтову 
кислотність на тривалий період часу, тобто цей структурний меліорант має 
пролонговану дію.  

Глинування дерново-підзолистого супіщаного ґрунту показало, що графіки 
його рН-буферності залежно від способу внесення глини зберігають таку ж саму 
закономірність, як і за глинування зв’язнопіщаного ґрунту, хоча тут буферні 
ємності в лужному і кислотному інтервалі навантажень помітно збільшуються  
(рис. 3). Останнє пов’язано з більшим вмістом фізичної глини в дерново-
підзолистому супіщаному ґрунті порівняно з його зв’язнопіщаним різновидом.  

 
Рис. 3 Графіки рН-буферності дерново-підзолистого супіщаного ґрунту 

залежно від способу внесення глини 

 

Найвищий загальний оціночний показник буферної ємності встановлено на 
варіанті з внесенням 10 т/га глини локально в підорний шар ґрунту (26,89 балів). На 
варіантах з локальним внесенням глини разом із торфом також відмічено значне 
підвищення загального оціночного показника буферної ємності ґрунту до 25,20 за 
13,79 на контролі. 
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Отримано регресійну залежність ЗОПБ від вмісту фізичної глини (r=0,75), яка 
свідчить про те, що зростання цього показника прямо пропорційно залежить від 
зростання кількості фізичної глини в ґрунті. 

Також необхідно відзначити позитивний вплив створення в ґрунті 
просторової неоднорідності (heterogeneity) в кореневмісному шарі за застосування 
технології локального окультурювання ґрунтів.  

Встановлено, що створення просторової неоднорідності в ґрунті за 

допомогою локального внесення меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями у підорний шар ґрунту, дозволяє значно покращити показники 

ґрунту в локальних зонах, зокрема, кислотно-основні. 

Поліпшення буферних властивостей ґрунтів свідчить про зміну 

спрямованості ґрунтоутворюючого процесу в напрямку нівелювання елювіальної 

складової і стимулювання акумулятивної, що особливо важливо в аспекті 

підвищення стійкості цих ґрунтів до кислотної деградації.  

Показники калій-буферної здатності дерново-підзолистого зв’язнопіщаного 

ґрунту свідчать, що вміст рухомого калію у цьому ґрунті змінюється залежно від 

використаних меліорантів. Найбільш ефективним щодо покращення калійної 

функції виявилось застосування лесу разом із торфом, особливо за їх локального 

внесення (табл. 8).  

Таблиця 8 

Зміна показників калій-буферної здатності дерново-підзолистого 

зв'язнопіщаного ґрунту при внесені досліджуваних меліорантів 

Варіант 
рК 

у ВТ 

Буферна 

ємність, бали КБА 
ЗОПБ, 

бали 
БЄп БЄн 

1. Без меліоранту (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 
 

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

позитивно впливає на калійну функцію ґрунту. При цьому показники калій-

буферності суттєво покращуються, показники рК у відображуваній точці та 

коефіцієнт буферної асиметрії (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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На дерново-підзолистому супіщаному ґрунті на контрольному варіанті 

калійна функція проявляється більш ефективно порівняно із зв’язнопіщаним. На 

варіантах з внесенням монтморилонітової глини врозкид показники калійної 

буферності, порівняно до контролю, не тільки не покращуються, але й подекуди 

погіршуються, хоча локальне внесення глини в дозі 10 т/га сприяє помітному 

покращенню показників К-буферності. Серед застосованих меліорантів на дерново-

підзолистому супіщаному ґрунті загальний оціночний показник калій-буферної 

ємності на варіанті з внесенням 3 т/га торфу локально в підорний шар ґрунту 

виявився найбільш високим. Також на цьому варіанті іммобілізаційна та 

мобілізаційна буферна здатність виявились найкращими, про що свідчить також й 

найнижчий показник КБА (0,69). Коефіцієнт буферної асиметрії був найнижчим на 

варіанті з окремим внесенням глини із навантаженням 50 т/га (врозкид). Отже, 

цілеспрямований антропогенний ґрунтотворний процес, який відбувається у 

локальних зонах, сприяє покращенню калійного режиму ґрунту. Оптимальні 

режими калійної функції дерново-підзолистих ґрунтів і їх саморегуляція 

досягаються без значних капіталовкладень, що підтверджує правильність вибору 

меліорантів з високими абсорбційними властивостями при запровадженні 

технології локального окультурювання дерново-підзолистих ґрунтів легкого 

гранулометричного складу.  

ОКУЛЬТУРЮВАННЯ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ ЯК 

ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЇХ 

ПРОДУКТИВНОСТІ 

Встановлено високу ефективність застосування структурної меліорації на 

дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті, про що свідчать отримані 

результати врожайності культур: вівса на зерно, тритикале на зелену масу та 

пшениці озимої. На всіх варіантах польового досліду встановлено підвищення 

урожайності культур за локального внесення меліорантів з високими 

абсорбційними властивостями, порівняно з аналогічними варіантами, де вносяться 

підвищені дози меліорантів, але врозкид. Також доведено високу ефективність 

сумісного застосування цих меліорантів в органо-мінеральних сумішах, порівняно з 

окремим їх внесенням. Встановлено, що продуктивна здатність дерново-

підзолистого зв’язнопіщаного ґрунту суттєво зростає за умов застосування 

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, а саме підвищення урожаю льону олійного, люпину та пшениці 

озимої. Встановлено, що глинування цього ґрунту найбільш ефективно діє за 

локального внесення глини в дозі 10 т/га. Так, на цьому варіанті в другому році 

післядії приріст врожаю пшениці озимої становив 25,2%, тоді як за розкидного 

внесення п’ятикратно збільшеної дози меліоранту 50 т/га, приріст становив 25,1%. 

Найвищий 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. 
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Розрахунки економічної ефективності окультурювання дерново-підзолистого 

зв’язнопіщаного ґрунту шляхом внесення меліорантів з високими абсорбційними 

властивостями впродовж трьох років показали значний вплив структурної 

меліорації на коефіцієнт економічної ефективності. Так, найвищі показники 

коефіцієнта економічної ефективності (Кее) 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). 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 

окультурення дерново-підзолистого супіщаного ґрунту, Кее відповідно, становив 

3,9 та 6,8 одиниць.  

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/дм
3
 (на контролі 5,4 ммоль/дм

3
). 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/дм
3
, а за її внесенні в дозі 10 т/га - 12,95 ммоль/дм

3
, 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. 

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, верхньої частини підорного шару, сприяло підвищенню вмісту в ґрунтах 

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

на рівні 14,2 %, що виявилось значно більшим, ніж на контролі - 8,0 %.  
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За локального внесення глини в дозі 10 т/га в локальних зонах також суттєво 

збільшився показник вмісту фізичної глини, який досягає значення 17,3 %. 

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 13,2 %, 

тоді як на контролі цей показник становив 11,6 %. 

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 за внесення 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 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 на контролі), 

при цьому іммобілізаційна та мобілізаційна калій-буферная ємність виявилась 

оптимальною в досліді, про що також свідчить й 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. 
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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 

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. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Сільгоспвиробникам різних форм господарювання, які ведуть господарську 

діяльність на дерново-підзолистих ґрунтах легкого гранулометричного складу, для 

оптимізації їх агрофізичних показників, 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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АНОТАЦІЯ 
 

Мешреф Радван Бахаа. Зміна буферних властивостей дерново-підзолистих 

ґрунтів легкого гранулометричного складу при їх окультурюванні шляхом 

структурної меліорації. – На правах рукопису. 
 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика. ‒ Національний 

науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», 
Харків, 2019.  

 

У дисертації викладено результати досліджень впливу структурної меліорації 
на зміну буферних властивостей і показники родючості дерново-підзолистих 
ґрунтів легкого гранулометричного складу та урожай сільськогосподарських 
культур. 

Встановлено вплив меліорантів з високими абсорбційними властивостями – 
глини, лесу, мергелю та торфу, внесених двома способами – врозкид та локально, 
як окремо, так і в органо-мінеральній суміші на фізико-хімічні (кислотність, 
активність іонів кальцію, вапняний потенціал, вміст обмінних катіонів кальцію і 
магнію, ємність вбирання), буферні (рН-буферність, калій-буферність), водно-
фізичні (вологоутримувальну здатність, польова вологоємність) та 
гранулометричний склад, на агрохімічні (вміст мінерального азоту, фосфору, 
калію, вуглецю органічної речовини та мікроелементів) показники та встановлено 
ефективність впливу структурної меліорації на урожай сільськогосподарських 
культур (овес, тритикале на зелену масу, льон олійний та люпин, пшениця озима) 
на дерново-підзолистих ґрунтах легкого гранулометричного складу 
(зв’язнопіщаного та супіщаного). 

Доведено, що внесення таких меліорантів як глина, лес та мергель сприяє 
нейтралізації ґрунтової кислотності та підвищенню рівня забезпеченості дерново-
підзолистих ґрунтів кальцієм. Так, при внесенні досліджуваних меліорантів 
відбувається підвищення активності іонів кальцію, яка сягає значень від 7,9 до 
77,8 ммоль/дм

3
, що вище ніж на контролі 5,4 ммоль/дм

3
. 

Встановлено, що внесення глини, лесу та лесу разом із торфом на дерново-
підзолистому зв'язнопіщаному ґрунті сприяє підвищенню вмісту фізичної глини у 
ґрунті до кількості, при якій він характеризується як супіщаний, а його буферна 
здатність покращується. Визначено, що внесення меліорантів з високими 
абсорбційними властивостями на дерново-підзолистих ґрунтах легкого 
гранулометричного складу підвищує їх потенційну водоакумулятивну здатність. 
Виявлено позитивні зміни рН-буферних властивостей дерново-підзолистого 
зв’язнопіщаного ґрунту під впливом локального внесення глини в дозі 10 т/га, що 
відображається в позитивній зміні показників рН-буферності в локальних зонах. 
Встановлено покращення показників родючості дерново-підзолистих ґрунтів 
легкого гранулометричного складу при їх окультурюванні шляхом структурної 
меліорації, що позитивно позначилося на їх продуктивності.  

Ключові слова: буферність, глинування, гранулометричний склад, дерново-
підзолисті ґрунти, кислотно-основна рівновага, окультурювання, структурна 
меліорація, урожай. 
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АННОТАЦИЯ 

Мешреф Радван Бахаа. Изменение буферных свойств дерново-подзолистых 

почв легкого гранулометрического состава при их окультуривании путем 

структурной мелиорации. – На правах рукописи.  
 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.03 – агропочвоведение и агрофизика. ‒ Национальный 

научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского», 
Харьков, 2019.  

 

В диссертации изложены результаты исследований влияния структурной 
мелиорации на изменение буферных свойств и показателей плодородия дерново-
подзолистых почв легкого гранулометрического состава, а также урожай 
сельскохозяйственных культур. 

Установлено влияние исследуемых структурных мелиорантов - глины, лëсса, 
мергеля и торфа, внесенных двумя способами  -  вразброс и локально, как отдельно, 
так и в органо-минеральных смесях на физико-химические (кислотность, активность 
ионов кальция, известковый потенциал, содержание обменных катионов кальция и 
магния, емкость поглощения), буферные (рН-буферность, калий-буферность), водно-
физические (полевая влагоемкость, гранулометрический состав,) и агрохимические 
(содержание минерального азота, содержание общего гумуса, микроэлементов) 
показатели и выявлена эффективность структурной мелиорации на урожай 
сельскохозяйственных культур (овес, тритикале на зеленую массу, лен масличный, 
люпин и пшеница озимая) на дерново-подзолистых почвах легкого 
гранулометрического состава (связнопесчаного и супесчаного).  

Доказано, что внесение таких мелиорантов как глина, лëсс и мергель 
способствует нейтрализации почвенной кислотности и повышению уровня 
обеспеченности дерново-подзолистых почв кальцием. Так, при внесении структурных 
мелиорантов происходит повышение активности ионов кальция, которое достигает 
значений от 7,9 до 77,8 ммоль/дм

3
, что выше, чем на контроле  5,4 ммоль/дм

3
. 

Установлено, что внесение глины, лëсса и лëсса совместно с торфом на дерново-
подзолистой связнопесчаной почве способствует повышению содержания физической 
глины в почве в количестве, при которой она характеризуется как супесчаная, а ее 
буферная способность улучшается. Доказано, что внесение структурных мелиорантов 
на дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического состава повышает их 
потенциальную водоаккумулирующую способность.  

Подтверждено, что при локальном внесении мелиорантов с высокими 
абсорбционными свойствами, в локальных зонах, созданных в почве развитие 
антропогенного (культурного) процесса протекает в направлении достижения 
оптимальных уровней рН, повышения содержания питательных элементов и 
накопления органического вещества. 

Локальное внесение лëсса совместно с торфом по 3 т/га каждого мелиоранта 
положительно влияет на калийную функцию дерново-подзолистой связнопесчаной 
почвы. При таких условиях калий остается доступным для растений, не вымывается и 
легко переходит в почвенный раствор с депонированных мест при сдвиге калийного 
потенциала.  
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Выявлено положительные изменения рН-буферных свойств дерново-

подзолистых почв легкого гранулометрического состава под влиянием локального 

внесения глины в дозе 10 т/га, что отображается в положительном изменении 

показателей рН-буферности в локальных зонах.  

Установлено улучшение показателей плодородия дерново-подзолистых почв 

легкого гранулометрического состава при их окультуривании путем структурной 

мелиорации, что положительно отражается на их продуктивности. Улучшение 

буферных свойств, полевой влагоёмкости и водоудерживающей способности 

дерново-подзолистых почв легкого гранулометрического состава при их 

окультуривании путем структурной мелиорации имеет важное значение в 

современных контрастных климатических условиях, как эффективный способ борьбы 

с влиянием засухи на рост, развитие и урожай сельскохозяйственных культур. 
 

Ключевые слова: буферность, глинование, гранулометрический состав, 

дерново-подзолистые почвы, кислотно-основное равновесие, окультуривание, 

структурная мелиорация, урожай. 

SUMMARY 

Meshref Radwan Bahaa. Change of the buffer properties of sod-podzolic soils 
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The dissertation presents the results of research on the influence of structural 

melioration on the change of buffer properties and fertility indices of soddy podzolic soils 

of light granulometric composition and crop yields of agricultural crops. 

The installed is influence of meliorants with high absorption properties - clays, 

loess, marl and peat, introduced in two ways - spruce and locally, both separately and in 

the organic-mineral mixture on the physical and chemical (acidity, activity of calcium 

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

capacity of harvesting), buffer (pH-buffering, potassium buffer), agro-physical 

(granulometric composition, field moisture content) and agrochemicals (mineral nitrogen 

content, total humus content), and the efficiency of the structure Touring melioration on 

the crop of crops (oats, triticale on green mass, flax oil and lupine, winter wheat) on 

soddy podzolic soils of light granulometric composition (bonded and sandy). 

It is proved that the introduction of such meliorants as clay, loess and marl helps to 

neutralize soil acidity and increase the level of provision of sod-podzolic soils with 

calcium. Thus, when the investigated meliorants are introduced, there is an increase in the 

activity of calcium, which reaches values from 7.9 to 77.8 mmol/dm
3
, which is higher 

than the control 5.4 mmol/dm
3
. 

It has been established that the introduction of clay, forest and wood, in combination 

with peat on sod-podzolic bonded soil, contributes to an increase in the content of 

physical clay in the soil, to the amount at which it is characterized as sandwich, and its 

buffering capacity is improved.  
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It is determined that the introduction of meliorants with high absorption properties 

on turf-podzolic soils of light granulometric composition increases their potential water-

accumulative capacity. Positive changes in pH-buffer properties of soddy-podzolic 

bonded-to-ground soil were detected under the influence of local application of clay in a 

dose of 10 t/ha, which is reflected in the positive change in pH buffer indices in local 

zones. Improved fertility indices of sod-podzolic soils of light granulometric composition 

were established when they were cultivated by structural melioration, which positively 

reflects on their productivity. 
 

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

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

 


