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ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МЕЛІОРОВАНИХ 
ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ  

ОБЛАСТІ 
 

Дерново-підзолисті ґрунти, які займають біля 75% загальної 
площі Рівненської області, характеризуються низькою природною 
родючістю, що зумовлено сукупністю водних, фізико-хімічних і біо-
логічних властивостей. За результатами проведених польових і ла-
бораторних досліджень встановлено, що найбільш істотний вплив 
на властивості осушених ґрунтів спостерігався на варіанті при од-
ночасному внесенні дефекату й органічних добрив на фоні глибо-
кого розпушення. Відмічається зміна структурно-агрегатного скла-
ду ґрунту, що забезпечить оптимальні умови для росту і розвитку 
сільськогосподарських культур. Таким чином, регулювання фізико-
хімічними властивостей може бути інструментом підвищення поте-
нціалу меліорованих дерново-підзолистих ґрунтів у зоні Полісся. 

Ключові слова: дерново-підзолисті ґрунти; осушення; глибоке 
розпушення; дефекат; кислотність; органічне добриво. 

 
Постановка проблеми. Сучасні соціально-економічні умови ро-

звитку суспільства характеризуються інтенсивним використанням 
природних ресурсів, у тому числі земельних, які одночасно викону-
ють декілька важливих функцій і мають різноманітне призначення у 
різних галузях економіки. 

Використання земельних ресурсів у сільському господарстві та 
підвищення їхньої родючості має як практичне, так і теоретичне зна-
чення. Дослідимо це питання на прикладі Рівненської області, яка 
знаходиться в межах Поліської низовини. 

Лімітуючим фактором використання земельних ресурсів для 
потреб сільського господарства було заболочення та перезволожен-
ня ґрунтів, тому в 60-і роки ХХ століття здійснено широкомасштабне 
осушення земель. Меліоративний фонд Рівненської області стано-
вить 544 тис. га [1], а частка осушених земель коливається від 70 до 
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100% для різних адміністративних районів (рис. 1). Переважаючими 
ґрунтами на даній території є дерново-підзолисті ґрунти, які займа-
ють біля 75% загальної площі. Їхня природна родючість досить низь-
ка. Це зумовлено сукупністю водних, фізико-хімічних і біологічних 
властивостей. Серед факторів, що знижують їхню родючість є кисла 
реакція ґрунтового розчину. 

 
 – частка осушених земель меліоративного фонду району 
 

Рис. 1. Використання осушених земель у Рівненській області [1] 
 
Аналіз досліджень. Необхідність покращення фізико-хімічних 

властивостей ґрунтів із метою підвищення їхньої природної родючос-
ті відзначається у роботах таких відомих вчених: Ф.Р. Зайдельмана, 
С.Г. Скоропанова, С.Т. Вознюка, А.М. Янголя, В.Є. Алексєєвського, 
Т.А. Гринченка, Г.А. Мазура, В.В. Медведєва, Б.І. Козловського, 
М.О. Клименка  та інших [2–9]. Аналіз результатів наукових праць 
вищезгаданих авторів дозволив нам розробити схему польових дос-
ліджень, до якої входили такі варіанти: глибоке розпушення, вапну-
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вання та внесення органічних добрив. 
Постановка завдання. Метою даної роботи є вивчення та об-

ґрунтування комплексу заходів щодо підвищення потенціалу меліо-
рованих земель зони Полісся. Об’єктом дослідження є дерново-
підзолисті ґрунти Рівненської області. Предметом дослідження є змі-
на фізико-хімічних властивостей та родючості ґрунту. 

Методика досліджень. Польові дослідження виконані з вико-
ристанням загальноприйнятих наукових методик визначення показ-
ників. Польова схема досліджень включала такі варіанти: 

1 – контроль (без глибокого розпушення), 
2 – глибоке розпушення на фоні дренажу, 
3 – глибоке розпушення + 5 т/га вапнякового матеріалу (дефе-

кату), 
4 – глибоке розпушення + 5 т/га дефекату + 40 т/га органічного 

добрива (гною); 
5 – глибоке розпушення + 40 т/га органічного добрива. 
Розпушення проводили розпушувачем на глибину 40 см. 
Результати досліджень 
У роботі  досліджувалася зміна фізичних і хімічних властивос-

тей дерново-підзолистих легкосуглинистих ґрунтів, а саме: рН ґрун-
тового розчину, агрегатний склад, щільність, щільність твердої фази 
та шпаруватість по профілю ґрунту. 

Рівненська область має розвинену цукрову галузь, тому для 
зниження кислотності доцільно використовувати відходи цукрового 
виробництва – дефекат. Він представляє собою сипучу речовину (в 
сухому вигляді) об’ємною масою біля 0,84 г/см3, щільністю 2,5 г/см3 
(табл. 1). Хімічний склад дефекату залежить від кількості нецукрів у 
буряковому соці, а також від кількості вапна, що застосували для 
очищення соку. Внесення дефекату більш ефективне у порівнянні з 
вапном, що обумовлюється наявністю в ньому поживних речовин. 

Таблиця 1 
Склад дефекату (на 100 г дефекату) 

Назва Вміст Назва Вміст 
Кальцій 15…20% Карбонат кальцію до 65% 

Гіпс 2…3% Карбонат магнію 5…6% 

Фосфор 0,3…1,0% Азот 0,3…0,5% 

Калій 0,3…0,5% Стронцій  до 20 мг 
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продовження табл. 1 
Марганець до 50 мг Нікель до 1,5 мг 

Кобальт до 0,2 мг Титан до 300мг 

Ванадій до 7мг Мідь до 5 мг 
Органічні ре-

човини 
5…8% рН 7,8 

Аналіз результатів сольової витяжки ґрунту показав, що дефе-
кат є швидкодіючим нейтралізуючим матеріалом (табл. 2). Так, вне-
сення 5 т/га дефекату на фоні глибокого розпушення і 40 т/га органі-
чного добрива підвищило рН від 6,42 до 7,45…7,47. 

Таблиця 2 
Зміна рН ґрунтового середовища дерново-підзолистих  

легкосуглинистих ґрунтів при внесенні дефекату на фоні різних  
агромеліоративних заходів 

Варіанти Шар, см 
рН ґрунту 

до вне-
сення 

після 
внесення 

Глибоке розпушення (фон) 
0…30 6,42 6,73 

30…50 6,31 6,86 
Глибоке розпушення + 5 т/га 
дефекату 

0…30 7,47 7,09 
30…50 6,30 7,03 

Глибоке розпушення + 5 т/га 
дефекату+ 40 т/га гною 

0…30 7,45 7,00 
30…50 6,44 6,73 

Фон + 40 т/га гною 
0…30 6,80 6,68 

30…50 6,29 6,87 
 
Аналізуючи дані таблиці 2 слід відмітити, що зміна реакції се-

редовища відмічається, в основному, в гумусовому горизонті. Це зу-
мовлено глибиною внесення дефекату. Подалі на фоні глибокого ро-
зпушення рН підвищується в ілювіальному горизонті до 7,03 (у порі-
внянні з 6,86…6,87 на ділянках без вапнування). На варіантах із до-
датковим внесенням органічних добрив такої зміни рН в ілювіально-
му горизонті не спостерігається, що, пояснюється інтенсивним закрі-
пленням кальцію в орному горизонті, а також споживанням його ро-
слинами. 

Слід відмітити, що при внесенні дефекату або іншої нейтралізу-
ючої речовини, зміна рН ґрунтового середовища не є єдиною і домі-
нуючою задачею вапнування. Найважливіше значення має оцінка 
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його впливу на покращання структури, фізичних і водних властивос-
тей. 

Вивчення впливу дефекату як структуроутворювача нами про-
водилося на фоні таких агромеліоративних заходів як глибоке роз-
пушення та внесення підвищених доз органічних добрив. 

При проведенні глибокого розпушення на дерново-підзолистих 
ґрунтах в ілювіальному горизонті відмічалося різке зниження вмісту 
часток діаметром більше 5…10 мм та ріст на 2…3% дрібногрудкуватих 
агрегатів (0,25…3 мм) порівняно зі звичайною оранкою (табл. 3). 

Таблиця 3 
Агрегатний склад дерново-підзолистих легкосуглинистих ґрунтів 

(визначений методом сухого розсівання) 

Варіант 
Шар 

ґрунту, 
см 

Вміст часток діаметром мм, % 

10 10…5 5…3 3…2 2…1 1…0,5 0,5…0,25 <0,25 

Звичайна 
оранка 

0…30 58,96 13,30 5,75 3,31 2,71 3,29 3,48 9,20 

30…50 45,95 17,92 9,92 5,55 4,15 4,09 4,30 8,16 

Глибоке 
розпушен-
ня 

0…30 43,13 11,96 6,81 3,95 3,64 4,76 5,60 20,15 

30…50 37,65 19,60 
13,2

8 
6,91 5,22 4,80 3,50 9,00 

Фон +5 т/га 
дефекату 

0…30 46,41 11,10 5,59 3,44 3,16 4,35 5,65 20,30 

30…50 40,92 6,57 
14,0

3 
7,36 5,74 5,68 6,50 13,17 

Фон +5 т/га 
дефекату+ 
40 т/га 
гною 

0…30 39,20 15,76 8,20 4,88 4,22 5,14 6,06 16,54 

30…50 48,07 19,41 9,89 5,48 4,20 3,61 2,87 6,43 

 
Додаткове внесення органічного добрива і дефекату призво-

дить до покращення структури ґрунту в орному шарі. Відмічається 
зниження пропентного вмісту агрегатів розміром більше 5…10 мм та 
збільшення мілкіших фракцій. Найбільш істотна відмінність у зміні 
структури відмічена в підорному горизонті: якщо додаткове внесення 
органічного добрива і дефекату призводить до збільшення агрегатів 
розміром менше 0,25 мм на 2…8%, то максимальний ефект досяга-
ється при спільному застосуванні цих заходів. 

Для встановлення ступеня впливу глибокого розпушення нами 
проведене визначення агрегатного складу методом сухого розсіван-
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ня на наступний рік після закінчення вегетаційного періоду. Як в ор-
ному, так і підорному горизонті відмічається загальна тенденція зна-
чного перевищення агрегатів діаметром більше 10 мм над іншими 
фракціями. Крім того, зберігається загальна тенденція перевищення 
фракцій діаметром 5…0,25 мм у варіантах із агромеліортивними за-
ходами. Найкращий ефект відмічається в орному горизонті для умов 
комплексного поєднання глибокого розпушення з додатковими аг-
розаходами. 

Унаслідок у підорному горизонті спостерігається зглажування 
впливу глибокого розпушення. Збільшується кількість глибистих 
фракцій, у 2–3 рази знижується вміст часток діаметром менше 
0,25 мм. Найбільша ефективність глибокого розпушення відмічена на 
варіанті із внесенням дефекату. Загальна кількість часток діаметром 
3…0,25 мм на ділянці із внесенням дефекту на 20% більше, ніж на ді-
лянці зі звичайною оранкою та на 10% більше, ніж на ділянці з гли-
боким розпушенням. Це пояснюється виносом і закріпленням каль-
цію у підорному горизонті. 

Результати аналізів мокрого просіювання ще раз підтвердили, 
що тільки спільне застосування вапнування (дефекату) і внесення 
органічних добрив на фоні глибокого розпушення призведуть до іс-
тотного підвищення водоміцних агрегатів (табл. 4). 

Таблиця 4 
Агрегатний склад дерново-підзолистих легкосуглинистих ґрунтів 

(визначений методом мокрого розсівання) 

Варіант 
Шар, 

см 

Сума часток діаметром, % 

3,0 3…2 2…1 1…0,5 0,5…0,25 < 0,25 

Глибоке роз-
пушення + 
5 т/га дефека-
ту 

0…30 2,02 0,72 1,10 4,00 12,18 79,98 

30…50 0,40 0,08 0,30 2,80 11,44 84,98 

Фон +5 т/га 
дефекату+  
40 т/га гною 

0…30 3,86 1,32 1,76 6,28 13,22 73,56 

30…50 - 0,24 1,48 2,22 15,42 80,64 

Фон + 
40 т/га гною 

0…30 4,32 1,06 1,68 5,38 12,20 75,25 

30…50 0,20 - 0,20 1,36 8,32 86,92 
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Вміст водоміцних агрегатів діаметром 0,50…0,25 мм при спіль-
ному внесенні добрив і дефекату збільшується на 1% в орному і на 
4…7% в підорному горизонтах. Збільшення агрегатів діаметром 
0,5…3,0 мм збільшується в гумусовому та ілювіальному горизонтах 
відповідно в 1,5–2 рази і 2–6 разів. 

Глибоке розпушення дерново-підзолистих легкосуглинистих 
ґрунтів сприяє покращенню фізичних властивостей порівняно з варі-
антами звичайної оранки (табл. 5). Так, щільність ґрунту зменшилася 
на 0,12–0,16 г/см3, у тому числі на 13–15% збільшилася загальна 
шпаруватість. Найбільша зміна фізичних властивостей ґрунтів спос-
терігалася по фону із внесенням органічних добрив. На цих варіантах 
відмічалася вагома зміна щільності (1,22–1,24 проти 1,44–1,41 в ор-
ному і 1,47–1,49 проти 1,68 г/см3 у підорному шарі), а також порис-
тості. У підорних шарах відбулося поступове збільшення об’ємної ма-
си. При цьому ці величини є більшими на 3–5% у порівнянні з варіан-
тами звичайної оранки. 

Таблиця 5 
Фізичні властивості дерново-підзолистих легкосуглинистих ґрунтів 

Варіант Шар, см 
Щільність, 

г/см3 

Щільність 
твердої 
фази, 
г/см3 

Шпаруватість, % 

загальна аерація 

Звичайна оранка 
0…30 1,45 2,66 45,50 8,10 

30…50 1,68 2,78 39,60 7,20 

Глибоке розпушення 
(фон) 

0…30 1,44 2,65 45,70 8,20 

30…50 1,52 2,77 45,30 4,70 

Глибоке розпушення 
+ 5 т/га дефекату 

0…30 1,41 2,65 46,80 10,00 

30…50 1,56 2,70 42,40 3,80 

Глибоке розпушення 
+ 5 т/га дефекату+  
40 т/га гною 

0…30 1,24 2,63 52,80 10,60 

30…50 1,47 2,70 45,40 5,40 

Фон +  
40 т/га гною 

0…30 1,22 2,63 53,60 17,20 

30…50 1,49 2,73 45,40 11,80 

 
Висновки. Дерново-підзолисті ґрунти, які займають біля 75% 

загальної площі Рівненської області, характеризуються низькою 
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природною родючістю, що зумовлено сукупністю водних, фізико-
хімічних і біологічних властивостей. 

За результатами проведених польових і лабораторних дослі-
джень встановлено, що найбільш істотний вплив на властивості 
осушених ґрунтів спостерігався на варіанті при одночасному внесен-
ні дефекату й органічних добрив на фоні глибокого розпушення. Від-
мічається зміна структурно-агрегатного складу ґрунту, що забезпе-
чить оптимальні умови для росту і розвитку сільськогосподарських 
культур. 

Таким чином, регулювання фізико-хімічними властивостей мо-
же бути інструментом підвищення потенціалу меліорованих дерново-
підзолистих ґрунтів у зоні Полісся. 
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INCREASING THE POTENTIAL OF RECLAIMED SOD-PODZOLIC SOILS ON 

THE EXAMPLE OF RIVNE REGION 
 

Sod-podzolic soils occupy about 75% of the total area of the 
Rivne region and are characterized by low natural fertility. This is due 
to a combination of aquatic, physicochemical and biological proper-
ties. In this paper, we studied the influence of various agro-
engineering measures on changes in soil parameters and properties. 
We conducted research for the following options: deep loosening; 
deep loosening and application of organic fertilizer; deep loosening 
and application of lime (sugar mud); deep loosening with joint applica-
tion of organic fertilizer and lime (sugar mud). Loosening was per-
formed to a depth of 40 cm. To reduce acidity, we used sugar mud. It is 
more effective than lime, because it has nutrients and has a positive 
effect on the structure and water-physical parameters of the soil. 
Deep loosening of sod-podzolic light loamy soils improves physical 
properties compared to conventional plowing options. So, the bulk 
density decreased by 0.12–0.16 g/cm3. The total porosity has in-
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creased by 13–15%. The greatest change in the physical properties of 
soils is observed in the variant with the introduction of organic ferti-
lizers. It marked the most significant change in the bulk density (1.22–
1.24 instead of 1.44–1.41 in the arable and 1.47–1.49 instead of 
1.68 g/cm3 in the subsoil horizon). Based on the results of field and 
laboratory studies, it was found that the greatest influence on the 
properties of drained soils is observed in the variant of deep loosen-
ing with the simultaneous introduction of lime (sugar mud) and organ-
ic fertilizer. It notes the change of structural-aggregate composition of 
the soil that will provide optimal conditions for the growth and devel-
opment of crops. Thus, the regulation of physicochemical properties 
can be a tool for increasing the potential of reclaimed sod-podzolic 
soils in the Polissia zone. 

Keywords: sod-podzolic soils; drainage; deep loosening; sugar 
mud; acidity; organic fertilization. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МЕЛИОРИРОВАННЫХ  

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ НА ПРИМЕРЕ 
РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Дерново-подзолистые почвы, которые занимают около 75% 

общей площади Ровенской области, характеризуются низким есте-
ственным плодородием, что обусловлено совокупностью водных, 
физико-химических и биологических свойств. В данной работе 
изучалось влияние различных агроинженерных мероприятий на 
изменение показателей и свойств почвы. Проведены исследования 
для таких вариантов: глубокое рыхление; глубокое рыхление и 
внесение органического удобрения; глубокое рыхление и внесение 
дефеката; глубокое рыхление с совместным внесением органиче-
ского удобрения и дефеката. Рыхление проводили на глибину 40 
см. Для снижения кислотности нами использовано отходы сахар-
ного производства – дефекат. Внесение дефеката более эффектив-
но по сравнению с известью, что объясняется наличием в нем био-
генных веществ. Кроме того, использование дефеката положи-
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тельно влияет на структуру и водно-физические показатели почвы. 
Глубокое рыхление дерново-подзолистых легкосуглинистых почв 
способствует улучшению физических свойств по сравнению с ва-
риантами обычной вспашки. Так, объемная масса уменьшилась на 
0,12...0,16 г/см3. На 13...15% увеличилась общая пористость. Наи-
большее изменение физических свойств почв отмечается на вари-
анте с внесением органических удобрений. Здесь отмечалось наи-
более существенное изменение объемной массы (1,22...1,24 против 
1,44...1,41 в пахотном и 1,47...1,49 против 1,68 г/см3 в подпахотном 
горизонте). По результатам проведенных полевых и лабораторных 
исследований установлено, что наиболее существенное влияние на 
свойства осушенных почв наблюдается на варианте при одновре-
менном внесении дефеката и органического удобрения на фоне 
глубокого рыхления. Отмечается изменение структурно-
агрегатного состава почвы, что обеспечит оптимальные условия 
для роста и развития сельскохозяйственных культур. Таким обра-
зом, регулирование физико-химических свойств может быть ин-
струментом повышения потенциала мелиорированных дерново-
подзолистых почв в зоне Полесья. 

Ключевые слова: дерново-подзолистые почвы; осушение; глу-
бокое рыхление; дефекат; кислотность; органическое удобрение. 
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