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Тема 1. Предмет і зміст науки – меліоративне ґрунтознавство 

 

1.Вступ. Визначення ґрунту. 
2.Етапи становлення і розвитку науки про ґрунти. 

3.Виникнення і розвиток ґрунтів. 
4.Загальні уявлення про ґрунтоутворюючий процес. 
 

1.Вступ. Визначення ґрунту 
Ґрунт – складова землі – у виробничих масштабах незамінний і 

обмежений у просторі. Саме це зумовлює необхідність 
використання у землеробстві не тільки кращих за родючістю 

ґрунтів, але й гірших, і ставить перед державою завдання 
збереження і підвищення їх родючості у перспективі. 

Гідротехнічна меліорація, управління водним режимом – 

обов’язкова умова продуктивного використання земель, їх 

складової – ґрунтів, фон для накладання на неї інших видів 
меліорації. 
Глибоке розуміння суті і динаміки ґрунтоутворення вимагає 

запровадження постійного контролю (моніторингу) не тільки 
природних процесів, що при цьому відбуваються, але й 
антропогенних. Останні пов’язані з необхідністю відновлення й 
використання тих земель, які потерпіли від забруднення 
промисловими відходами, радіоактивними речовинами, 
пестицидами, рештками мінеральних добрив або піддались будь-
яким іншим видам деградації. 
Тому всі, хто пов’язаний у своїй професії з землею, включаючи 

гідротехнічну меліорацію, лісівництво, планування ландшафтів 
(ландшафтною архітектурою) у майбутньому в більшій мірі, ніж 

дотепер, мають керуватися у своїй діяльності перспективним 

плануванням, дотримуватись гнучких правил і законів за широкою 

програмою досліджень і охорони навколишнього середовища. 
Перше наукове визначення ґрунту дав В.В.Докучаєв у праці 

“Лекції з ґрунтознавства” (1901): “ґрунтом треба називати 

“денні” або зовнішні горизонти гірських порід (усе одно яких), 

природно змінених сумісною дією води, повітря і різного роду 
організмів, живих і мертвих”. Учений ставив грунт у ряд 
самостійних природних тіл, які якісно відрізняються від інших. 
Одночасно з докучаєвським напрямком, у якому грунт розглядався 
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перш за все як самостійне природно-історичне тіло, в російській 
науці розвивався й інший, пов’язаний з іменами П.А.Костичева та 
В.Р.Вільямса. Ці вчені звертали свою увагу, в першу чергу, на 
функції грунту, пов’язані з рослинами, що ростуть на ньому. У 

своєму підручнику П.А.Костичев писав: “... ми перш за все 
виділяємо верхній шар землі до тієї глибини, до якої доходить 
головна маса рослинних коренів, і називаємо цей шар ґрунтом”.  

Ґрунт - це складна поліфункціональна, полідисперсна, гетеро-

генна, відкрита чотирифазна структурна система в поверхневій 

частині кори вивітрювання гірських порід, що володіє родючі-
стю і є комплексною функцією гірської породи, організмів, 
клімату, рельєфу та часу. 
 

2.Етапи становлення і розвитку науки про ґрунти  
Підкреслюючи стислість власне історичного періоду і тривалість 

передісторії, ці автори виділяють такі головні етапи становлення і 
розвитку науки про ґрунти (за І.А.Крупенніковим): 

– накопичення розрізнених фактів про властивості ґрунтів, їх 
родючість і способи обробітку (неоліт, бронзовий вік); 

– примітивне узагальнення (кадастр) відомостей про ґрунти у 
Древньому Римі, Китаї, Центральній Америці, поява відомостей про 
способи боротьби із засоленням ґрунтів; 

– первинна систематизація відомостей про ґрунти : Теофраст 
(372-287 р. до н. е.), Катон (234-149), Пліній (114-62), спроба їх 
класифікації (Колумелла, І ст. до н. е.); перші спроби пояснити 
живлення рослин через внесення добрив у ґрунти (Варрон, 116-27). 

У працях Геродота (490-425) є відомості з географії ґрунтів. 
Філософські узагальнення про ґрунти є у творах римського поета і 
філософа Лукреція Кара (І ст. до н.е.);  

– опис ґрунтів, як земельних угідь, для встановлення 
повинностей : Китай, Візантія („Геопоніки”, земельні акти в 
Німеччині, Англії, Франції; Писцові книги в Росії, оцінка ґрунтів у 
Литві, Білорусі , на Україні (VІ-ХVІ ст.); 

– продовження уявлень про ґрунт Абу-ібн-Сіни (Авіценни) (980-

1037), Леонардо да Вінчі (1452-1519) про утворення ґрунтів під 
впливом рослинності; перші думки про роль солей ґрунту у 
живленні рослин; 
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– зародження сучасних поглядів на родючість ґрунтів і їх зв’язок 
з гірськими породами (М.В.Ломоносов, 1711-1765). Суперечки про 
ґрунт лише як „опору” для рослин (Бекон, 1561-1626) або як 
джерело живлення рослин солями; зростання ролі ґрунту в 
агрономічних творах, використання відомостей про нього в 
економіці; 

– розширення і поглиблення досліджень ґрунтів і поява 
теоретичних узагальнень про них : гумусова теорія живлення 
рослин (Тейєра, 1752-1828), панування відкриттів Ю. Лібіха (1803-

1873) про використання рослинами солей ґрунту; початок дискусій 
про походження чорнозему; перші ґрунтові і агрогеологічні карти; 
геологічне ґрунтознавство в Німеччині і інших країнах; вчення про 
родючість ґрунтів і його трактування марксистами (кінець ХУІІІ-
середина ХІХ століть); 

– створення теоретичного ґрунтознавства, підтвердження 
важливіших його концепцій : ґрунт      – самостійне тіло природи, 
родючість – його визначальна якість; вчення про типи ґрунтів, їх 
генезу і еволюцію; класифікація ґрунтів; ґрунт і ландшафт; закони 
зональності ґрунтів (В.В.Докучаєв, 1846-1903; М.М.Сибірцев, 1866-

1900; П.А.Костичев, 1845-1895; В.Р.Вільямс, 1866-1939); 

– завоювання докучаєвським ґрунтознавством провідного 
становища у світі, диференціація ґрунтознавства на ряд дочірніх 
дисциплін (географія ґрунтів, хімія ґрунтів та ін.); перші карти 
ґрунтів світу (К.Д.Глінка, 1868-1927; Л.І.Прасолов, 1875-1954), 

вчення про вбирну здатність ґрунтів (К.К.Гедройц, 1872-1932), 

перебудова агрономічного ґрунтознавства на нових теоретичних 
засадах (Рассел, 1872-1965; Мітчерліх, 1874-1956; 

О.Н.Соколовський, 1884-1959); 

– сучасний період: використання найновіших методів, 
моделювання ґрунтоутворюючих процесів, розробка капітальних 
методів меліорації і охорони ґрунтів, вивчення ресурсів ґрунтів у 
світі з метою вирішення продовольчих проблем (О.Н.Соколовський, 
Г.Г.Махов, В.А.Ковда, В.Г.Добровольський, М.М.Городній, 
В.В.Медведєв, Д.Г.Тихоненко, М.О.Горін, С.А.Балюк, С.П.Позняк, 
І.І.Назаренко та ряд вчених-ґрунтознавців.  
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3.Виникнення і розвиток ґрунтів 
Мінеральна частина твердої фази ґрунту утворилась з гірських 

порід і мінералів, що входять до їх складу, руйнування яких 
(вивітрювання) відбувалось і відбувається до цього часу під 
впливом різних агентів (факторів): температури, води, повітря, 
мінеральних і органічних кислот, живих і мертвих організмів. З 
курсів геології, мінералогії відомо, що гірські породи, вкладаючи 
фундамент землі, її кору, поділяються на: магматичні, осадові і 
метаморфічні. 

Магматичні гірські породи за вмістом SiO2 бувають кислими 
(75-65% SiO2), середніми (65-52% SiO2), лужними (52-45% SiO2 ), 

ультралужними (SiO2 <45%).  

Осадові породи поділяються на три групи : 

- уламкові або кластичні – продукти фізичного руйнування 
(вивітрювання) різних, у першу чергу, магматичних порід; 

- глинисті (пеліти) осадові породи, що складається переважно 
(до 75%) з часток діаметром до 0,01 мм, з переважанням у них 
часток, діаметр яких менше 0,001 мм; 

- породи хімічного і органогенного походження – карбонатні, 
кремнеземисті (діатоліти, трепели, опоки, і кремнієві конкреції), 
сірчано-кислі і галоїдні (гіпс, кам’яна сіль та інші), залізисті; є 
фосфоритні і каустобіоліти – органогенні горючі породи (торф, 

вугілля, нафта). 
Метаморфічні породи утворились і утворюються з осадових і 

магматичних у глибинних шарах земної кори в умовах високих 
температур і високого тиску. Донних належать гнейси, 
сланці(глинисті, слюдисті, кремнієві) і мраморні, породи, що 
утворились з вапняків. 

Фізичне вивітрювання гірських порід і мінералів.  
Фізичне вивітрювання - це механічне подрібнення гірських порід 

і мінералів майже без зміни їх хімічного складу. 
Хімічне вивітрювання гірських порід і мінералів. При вивчені 

цього підрозділу корисними є відомості, одержані студентами з 
курсу хімії, зокрема про реакції між різними сполуками. 

Біологічне вивітрювання.  
Всі живі організми, кореневі системи вищих рослин виділяють в 

оточуюче середовище (ґрунт, породу) органічні кислоти і 
вуглекислоту, які спричиняють руйнівну дію на складові твердої 
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фази ґрунту. Класичним прикладом цього є вплив виділень ризоїдів 
мохів і лишайників на субстрат (місце їх прикріплення). 

 

4.Загальні уявлення про ґрунтоутворюючий процес 
Ґрунтоутворення – складний і багатофакторний процес. Після 

В.В.Докучаєва його теорію розробляли і продовжують розробляти 
ряд видатних вчених: П.А.Костичев, М.М.Сибірцев, В.Р.Вільямс, 
П.С.Коссович, К.Д.Глінка, К.К.Гедройц, Б.Б.Полинов, І.В.Тюрін, 
О.А.Роде, О.Н.Соколовський, М.М.Годлін, І.П.Герасімов, 
В.А.Ковда, В.В Медведєв та ін. Результати їх робіт і останні дані 
фундаментальних наук, на яких базується наука про ґрунт, у першу 
чергу фізики, хімії, мікробіології, гідравліки, геології, гідрології, 
прикладної математики та інших галузей знань, дозволили суттєво 
розширити і поглибити визначення ґрунту, яке дав В.В.Докучаєв. 
Процес ґрунтоутворення – класичний прояв дії законів єдності і 

боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, закону 
заперечення заперечення та ін. Для кращого розуміння ролі 
окремих факторів і умов у ґрунтоутворюючому процесі необхідно 
мати цілісне уявлення про його сутність. 
Ґрунти утворюються на ґрунтоутворюючих, переважно осадових 

породах, четвертинного (рідше третинного) віку: моренах 
(відкладах льодовиків), лесах і лесоподібних породах вітрового 
(еолового) походження, на річкових, озерних, морських та інших 
відкладах. Ґрунт виникає тоді, коли на продуктах вивітрювання – 

ґрунтоутворюючих породах – поселяються живі організми і 
починається синтез і руйнування органічної речовини, внаслідок 
чого в породі відбувається концентрація елементів зольного і 
органогенного живлення рослин. З цього починається процес 
ґрунтоутворення. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке грунт? 

2. Хто дав перше визначення грунту? 

3. Скільки існує етапів розвитку ґрунтознавства? 

4. Скільки є груп осадових порід? 

5. Назвіть типи вивітрювання. 
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Тема 2. Тверда фаза грунту – дисперсна система 

 

1.Механічні елементи, їх класифікація і властивості. 
2.Гранулометричний склад твердої фази ґрунту. 
3.Органічна частина ґрунту. 
 

1.Механічні елементи, їх класифікація і властивості. 
Частки твердої фази ґрунту відрізняються не тільки складом 

(органічні і мінеральні). Вони складаються з елементів різного 
ступеня дисперсності (подрібнення). У твердій фазі містяться 
піщані, пилуваті, мулисті і колоїдні частки, які по-різному 
взаємодіють з рідкою і газовою фазами й  відрізняються за хімічним 

складом. Тому при вивченні властивостей твердої фази ґрунту 
необхідно визначати: з яких за розмірами часток вона складається і 
скільки їх є в даному ґрунті. Ці показники характеризують 
гранулометричний склад ґрунту, які дозволяють робити висновки 
про його фізичні, фізико-механічні, хімічні і фізико-хімічні 
властивості. 
Окремі первинні частки, з яких складається тверда фаза ґрунту, 

називають механічними елементами. В природних умовах первинні 
механічні елементи утворюють мікроагрегати (<0,25 мм), які, у 
свою чергу, формують агрегати, чи структурні окремості. 
Ґрунтовий агрегат складається з первинних механічних елементів -
з'єднаних колоїдними частками — гумусом і глиною (ґрунтовим 

мулом). Якщо зруйнувати агрегат кип'ятінням з хімічними 
диспергаторами (NH4, НС1 чи ін.), то можна виділити  механічні 
елементи, що його складають, а потім визначити їх кількість за 
розмірами. 
Близькі за розмірами механічні елементи об’єднують у групи, які 

називають механічними фракціями. Підставою для об'єднання 
механічних елементів у ту чи іншу фракцію є не тільки їх розміри, а 
й властивості, у першу чергу водно-фізичні і фізико-механічні, а 
також їх мінералогічний і хімічний склад. 
 

2.Гранулометричний склад твердої фази ґрунту 
Все різномаїття ґрунтів і порід за гранулометричним складом 

поєднують у кілька груп з характерними фізичними і хімічними 
властивостями. Різні фракції механічних елементів мають 
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неоднакові властивості, тому й ґрунтам, і породам також характерні 
неоднакові властивості в залежності від вмісту в них тих чи інших 
механічних елементів 
Все різномаїття ґрунтів і порід за гранулометричним складом 

поєднують у кілька груп з характерними фізичними і хімічними 
властивостями. Різні фракції механічних елементів мають 
неоднакові властивості, тому й ґрунтам, і породам також характерні 
неоднакові властивості в залежності від вмісту в них тих чи інших 
механічних елементів 
Одну з перших наукових класифікацій ґрунтів за 

гранулометричним складом запропонував М. М. Сибірцев. Вона 
основана на співвідношенні між фізичною глиною і фізичним 

піском. Класифікації, в яких враховуються дві групи механічних 
елементів, називають двочленними. 
Для визначення гранулометричного складу ґрунту 

використовують польові й лабораторні методи. Найбільш 

поширеним серед польових методів є метод скачування шнура: 3-4 

г ґрунту зволожують водою до пастоподібного стану, з добре 
розім’ятого і перемішаного ґрунту намагаються скачати шнур 
діаметром 2-3 мм і зробити з нього кільце діаметром 2-3 см. В 

залежності від гранулометричного складу ґрунту шнур при 
скачуванні прийматиме різний вигляд. Метод при достатньо 
професійному використанні дає можливість швидко і точно 
визначити яким є ґрунт за гранулометричним складом. 

Піщані і супіщані ґрунти - легко піддаються обробітку, швидко 
прогріваються мають гарну водопроникність і сприятливий 
повітряний режим, але низьку вологоємкість і незначну 
поглинальну здатність, бідні на поживні речовини, оскільки вони 
ще й інтенсивніше вимиваються з них опадами. 

Суглинкові ґрунти в агрономічному відношенні вважаються 
найкращими. Вони достатньо водопроникні, добре утримують воду, 
мають водостійку структуру, містять досить повітря; добре 
забезпечені поживними речовинами, які практично не вимиваються 
опадами. 

Глинисті ґрунти  відрізняються високою зв’язністю і 
вологоємністю, слабкою водопроникністю, несприятливим 

повітряним і тепловим режимами, однак характеризуються високою 

поглинальною здатністю, містять достатньо поживних речовин. 
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Обробіток глинистих ґрунтів вимагає великих енергетичних витрат, 
тому їх прийнято називати важкими ґрунтами, а піщані й супіщані - 
легкими. 
 

3.Органічна частина грунту 
Органічна частина ґрунту складається з дуже багатьох складних 

вуглецевих сполук, набір яких завжди є наперед зумовленим фіто-, 
зоо- та мікробними рештками, що постійно надходять до ґрунту і 
відразу ж починають трансформуватися в його профілі у повній 
відповідності до законів біогеохімії та термодинаміки. Тут 
трапляються всі відомі біологічній хімії фітогенні та мікробні 
речовини, ускладнені їх взаємодіями — а це багатотисячний набір 
речовин, усереднений час існування яких у ґрунтах різних 
ландшафтно- біокліматичних поясів варіює від кількох годин до 
сотень і тисяч років. Органічні сполуки утворюють у ґрунтовому 
профілі унікальну екосистему, яку чітко поділяють на «мертвий 
фон» і «едафон». Перший представлений переважно фітогенними 
рештками та гумусовими речовинами, а другий (близько 2 - 15 % 

загального вмісту органічних речовин) — складається з живих 
коренів, мікроорганізмів та ґрунтової фауни (біофаза ґрунту). 
Поняття органічна частина ґрунту є широким узагальненням, що 

об’єднує всі органічні речовини ґрунтового профілю, згруповані 
таким чином:  

1. Свіжі (ще не розкладені) біогенні рештки зі збереженою 

анатомічною будовою (корені, листя, стебла, гілки, тваринні 
рештки).  

2. Продукти розпаду біогенних решток представлені 
неспецифічними низько- та високомолекулярними органічними 
речовинами, які є самостійними класами сполук: вуглеводи 
(целюлоза, крохмаль, сахароза); протеїни (білки, у тому числі 
ферменти) та інші азотисті сполуки; ліпіди (жири, воски, смоли); 
ароматичні сполуки, зокрема лігнін; таніни (дубильні речовини) 
тощо. 

 З. Детрит - це напіврозкладені (частково або повністю 

деформовані) фітогенні рештки, представлені найдрібнішими 
ворсинками рослинних тканин, які неможливо відділити від маси 
ґрунту при визначенні вмісту гумусу хромовокислим методом 

Тюріна.  
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4. Гумус (від лат. humus — ґрунт, земля) є найхарактернішою 

групою темнозабарвлених азотовмісних, постійно омолоджуваних, 
специфічних за складом, походженням і будовою поверхнево- 
активних, колоїдальних органічних речовин, притаманних 
винятково ґрунту.  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке механічні елементи грунту? 

2. Гранулометричний склад грунту – що це? 

3. З чого складається органічна частина грунту? 

4. Що таке детрит? 

5. Хто перший запропонував  наукову класифікацію ґрунтів? 

 

 

Тема 3. Фізичні та фізико – механічні властивості грунту. 
 

1.Фізичні властивості грунту. 
2.Фізико – механічні властивості грунту. 
3.Структура  ґрунтів і її агрономічне значення. 

 

1.Фізичні властивості грунту 
Усі ці властивості ґрунту взаємозалежні, взаємообумовлені і 

безпосередньо   впливають на фізичні, фізико-хімічні і біологічні 
процеси, а також на особливості формування водного, повітряного, 
теплового і поживного режимів ґрунту, на хід і напрямок 
ґрунтоутворюючих процесів в ньому, рівень його родючості і в 
кінцевому підсумку - на ріст і розвиток рослин. 
Властивості ґрунтів обумовлені мінералогічним, 

гранулометричним складом, вмістом гумусу, ступенем насиченості 
різними катіонами,  структурністю. Вони змінюються під впливом 

природних процесів, що протікають в ґрунті й особливо в результаті 
виробничої діяльності людини, яка інтенсивно діє на ґрунт шляхом 

хімічних, гідротехнічних меліорацій й інших заходів. 
До загальних фізичних властивостей відносять: щільність ґрунту, 

щільність твердої фази ґрунту і поруватість ґрунту. 
Щільність ґрунту (d, г/см3

) - це маса одиниці об'єму абсолютно 
сухого ґрунту в природному непорушеному стані, тобто разом з 
порами.  
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Щільність твердої фази ґрунту (D, г/см3
) - відношення маси 

одиниці об'єму абсолютно сухої твердої фази ґрунту до маси води в 
тому ж об’ємі при температурі +4°С (або це маса одиниці об’єму 
твердої фази ґрунту (без пор).  

Поруватість ґрунту (Р, %) – це  сумарний об’єм всіх пор і 
пустот в одиниці об’єму  ґрунту непорушеної будови. 
 

2.Фізико – механічні властивості грунту 
Фізико-механічні властивості ґрунту – це сукупність 

властивостей ґрунту, що визначають його відношення до зовнішніх 
і внутрішніх механічних дій. До цих властивостей відносять: 
пластичність, липкість, набухання, осідання, зв’язність, опір зсуву, 
опір стисканню і розклинюванню (твердість), опір ґрунту при терті 
з металом,  питомий опір та ін.  
Пластичність ґрунту - одна з форм рухливості його часток 

(консистенції), що залежить від ступеня його зволоження, а отже  
від ступеня прояву зв'язків між частками 
Липкість ґрунту — його здатність прилипати у вологому стані до 

поверхонь введених до нього предметів. Фізична природа липкості 
полягає в силах взаємного притягання молекул на стику поверхонь. 
Набухання ґрунту - збільшення його об’єму при вбиранні води. 

Зворотний процес, тобто зменшення об’єму ґрунту при його 
висиханні, називають осіданням. Набухання й осідання властиві й 
найбільш виражені в ґрунтах, багатих глинистими колоїдними 
частками. 
Під зв’язністю ґрунту розуміють його здатність протидіяти 

зовнішнім силам, що роз’єднують ґрунтові частинки. Визначається 
вона опором зсуву, опором стисканню і розклинюванню 

(твердістю), опором тертя ґрунту з металом, питомим опором. 

Зв’язність ґрунту залежить від гранулометричного складу, 
мінералогічного складу, структурного стану, вмісту органічної 
речовини, складу обмінних катіонів, ступеня зволоження ґрунту. 
Питомий опір ґрунту - відношення зусилля, що витрачається на 

підрізання скиби (шару) ґрунту, перевертання скиби (обертання 
шару), тертя об робочу поверхню знаряддя до площі поперечного 
перерізу скиби (шару), або іншими словами: це - опір ґрунту при 
обробіткові, який він чинить на 1 см2

 поперечного перерізу скиби 
(шару). 
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3.Структура  ґрунтів і її агрономічне значення 

Під впливом складних процесів, що мають у своїй основі 
фізичний, хімічний або фізико-хімічний характер, відбувається 
з'єднання, укрупнення, агрегування механічних елементів у мікро- , 
мезо- й макроагрегати, структурні окремості. “Цементуючою 

речовиною”, що склеює їх у агрегати є мінеральні і органічні 
колоїди – гумус,  глина . 
Структурою ґрунту називають окремості (агрегати) різної 

величини, форми і якісного складу, на які розпадається тверда фаза 
ґрунту. 
Позитивна роль структури ґрунту в формуванні його 

сприятливих властивостей по відношенню до рослин  настільки 
безсумнівна, що поняття структурний ґрунт, окультурений, 
родючий ґрунт стали  майже синонімами.  
Сучасні уявлення про механізм структуроутворення, роль 

структури у формуванні властивостей ґрунту і його родючості, 
причини втрати і шляхи відновлення структурного стану ґрунту 
базуються на працях В.Р. Вільямса, К.К. Гедройца, О.Н. 

Соколовського, Н.А. Качинського, І.Б. Ревута, І.С. Каурічева та 
інших відомих вчених. 
Поділ ґрунту на агрегати відбувається, головним чином, 

унаслідок об'ємних змін при перемінному його підсиханні - 

зволоженні, замерзанні - таненні води, яка знаходиться в порах 
ґрунту, а також у результаті тиску коренів рослин на стінки тріщин, 
у які вони проникли, діяльності черв’яків, розпушування ґрунту при 

обробітку. 
Агрегуванню ґрунту сприяє його промерзання, причому 

утворення, структурних окремостей відбувається лише тоді, коли 
промерзає оптимально зволожений ґрунт. Якщо ж замерзає 
перезволожений ґрунт, то, навпаки, кристали льоду руйнують 
структурні агрегати, а після відтаювання ґрунт втрачає 
макроструктуру, яку він мав до промерзання. 
До агротехнічних методів оструктурення ґрунтів відносять 

комплекс заходів: посів сумішей багаторічних бобових, злакових 
трав і однорічних культур, обробіток ґрунту в стані стиглості, 
вапнування кислих ґрунтів, гіпсування солонців і солонцюватих 
ґрунтів, внесення органічних і певних мінеральних добрив. 
Вирішальне значення на оструктурювання ґрунту в практиці 
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землеробства має застосування органічних добрив – гною, торфу, 
сапропелів, компостів, зелених добрив.  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які параметри належать до фізичних властивостей грунту? 

2. Що таке щільність грунту? 

3. Які є фізико-хімічні властивості грунту? 

4. Що таке структура грунту? 

5. Від чого залежить зв’язність грунту? 

 

 

Тема 4. Вбирна здатність грунту. 
 

Види вбирання. 

Будова колоїдної міцели. 

Вплив обмінних катіонів на властивості ґрунтів. 
 

1.Види вбирання 
К.К. Гедройць виділив у ґрунтах п’ять видів вбирання: 

механічне, фізичне, хімічне, біологічне, фізико-хімічне. Ця 
класифікація витримала випробування часом, наповнившись 
сьогодні багатьма невідомими раніше відомостями про 
закономірності вбирання речовин у ґрунтах. 
Механічне вбирання — здатність ґрунту затримувати тверді 

часточки, які надходять до нього разом зі скаламученою водою чи 
іншим шляхом, якщо їх розміри перевищують величину ґрунтових 
пор або не збігаються з їх формою. Фізичне вбирання є здатністю 

ґрунту концентрувати біля енергонасиченої поверхні своїх 
тонкодисперсних частинок молекули розчинених або газоподібних 
речовин. 
Хімічне вбирання зумовлене утворенням у ґрунті (внаслідок суто 

хімічних реакцій) важкорозчинних сполук, які утворюють осад 
(нову тверду фазу). Біологічне вбирання зумовлено вибірковим 

(фізико-біохімічним) поглинанням рослинами та мікроорганізмами 
необхідних для їх життєдіяльності елементів живлення з ґрунту та 
повітря і перетворенням їх на біоорганічні сполуки (білки, 
нуклеїнові кислоти, клітковину, лігнін тощо), в складі яких вони й 
закріплюються - поглинаються ґрунтом. Фізико-хімічне вбирання 
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К.К. Гедройць визначив як здатність ґрунту вбирати та обмінювати 
деяку частину катіонів дифузного шару колоїдної міцели (точніше 
ҐВК — ґрунтового вбирного комплексу) на еквівалентну кількість 
катіонів ґрунтового розчину. 
 

2.Будова колоїдної міцели 
Прямі вимірювання поверхонь ґрунтових часточок засвідчують, 

що реальний внесок колоїдів у загальну поверхню ґрунту є ще 
більшим, оскільки значна частина ґрунтового мулу має 
пластинчасту форму із суттєво збільшеною поверхнею. Питома 
поверхня колоїдів різних за генезою суглинистих ґрунтів в 
гумусовому горизонті становить, м3/г: дерново-підзолистих ґрунтів 
— 29, сірих опідзолених — 33, чорноземів — 48. 

 

 
 

Рис. 1 Схема будови колоїдної міцели за М. І. Горбуновим) 

 
Гранула разом з подвійним (включаючи дифузний) шаром про ти 

іонів називається колоїдною міцелою, яка в розчині оточена між- 

міцелярною рідиною (дисперсійним середовищем) і є завжди 
нейтральною. її основна маса зосереджена в гранулі, заряд якої і 
вважають зарядом колоїдної частинки. 
Міцелу колоїдної силіцієвої кислоти подано схематично з огляду 

на те, що поверхневі молекули ядра міцели силіцієвої кислоти. У 

дисперсійному середовищі колоїдної системи частки дисперсної 
фази знаходяться у завислому стані, так званому стані золя. 
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Стійкість колоїдної системи залежить від електрокінетичного 
потенціалу часток і від їх гідратованості: чим вище 
електрокінетичний потенціал колоїдних часток, тим більш стійкою 

є колоїдна система. 
 

3.Вплив обмінних катіонів на властивості ґрунтів 
О.Н. Соколовський вперше виділив групу ґрунтів, не насичених 

кальцієм, до якої разом із солонцюватими відніс також і кислі 
ґрунти, не насичені основами. Під солонцевим процесом тут 
розуміють підвищення під впливом обмінного натрію 

диспергованосгі та гідрофільності твердих фаз ґрунту, що 
супроводжуються зростанням лужності. Це зумовлює різку 
диференціацію ґрунтового профілю і появу вкрай несприятливих 
агрономічних властивостей осолонцьованого горизонту (за умови, 
якщо віддисоціація обмінного Na+ не пригнічуються надлишком 

легкорозчинних солей, як у солончакових ґрунтах). 
Закономірності зміни складу обмінних катіонів у зональних 

ґрунтах відображують наростання з півночі на південь (точніше з 
північного заходу на південний схід) Русько-Української та 
Західносибірської рівнин ступеня мінералізації ґрунтових розчинів 
та їх склад. Кислим слабкомінералізованим та прісним водам 

північних регіонів відповідає присутність або навіть домінування в 
ҐВК таких катіонів як Н+ і А13+, а в сірих опідзолених ґрунтах 
Лісостепу і особливо в степових чорноземах однозначно домінує 
Са2+

, який утримується в них значно міцніше, ніж катіони Мg
2+

 і 
Cа2+

. Однією з найпоширеніших у ґрунті мінеральних кислот є 
вугільна кислота. Залежно від термодинамічних умов і біологічної 
активності вона спроможна підтримувати рН у межах 3,9-4,5-5,7. 

Режим вуглекислоти в ґрунтах тісно пов’язаний із добово-
сезонними ритмами погоди та прив’язаною до них ритмікою 

мікробіологічної (у тому числі ферментативної) активності. 
Сульфатна кислота також з’являється в ґрунтах і материнських 
породах внаслідок окиснення сульфідів металів, спричинюючи цим 

дуже сильне підкислення (при осушенні мангрових або маршевих 
ґрунтів їх рН може знизитися з 7 - 8 до 2-3, а при окисненні 
сульфідів у шахтних териконах - навіть до 1). Сульфатна кислота 
може надходити в ґрунтовий розчин також під час мікробного 
розпаду білків (особливо в торф’яниках). Висока кислотність 
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ґрунтів загальмовує розвиток культурних рослин і сприяє перебігу 
процесів опідзолювання ґрунтів. Через це вже більше ніж 2000 

років землероби бореальних ландшафтів застосовують вапнування. 
Негативний вплив підвищеної кислотності на рослини зумовлюють 
такі причини:  
1) дефіцит потрібного для рослин Са2+ як елемента живлення;  

2) підвищення при підкислюванні до шкідливих концентрацій 

вмісту токсичних у великій кількості іонів А1
3+

, Мп2+
, Н+

;  

3) порушення доступності рослинам елементів живлення 

(макро- і мікроелементів);  
4) погіршення фізичних властивостей ґрунту. 
 

Питання для самоконтролю: 

1. Скільки, за К.Гедройцем, існує видів вбирання грунту? 

2. Що таке фізичне вбирання грунту? 

3. Що таке хімічне вбирання? 

4. Від чого залежить стійкість колоїдної міцели? 

5. Що таке фізико-хімічне вбирання грунту? 
 

 

Тема 5. Рідка фаза ґрунту – ґрунтовий розчин 

 

1.Склад і  концентрація ґрунтового розчину. 
2.Види реакцій ґрунтового розчину. 
3.Хімічний склад ґрунтових вод і винос ними водорозчинних 

сполук з ґрунту. 
4.Вплив складу дренажного стоку і ґрунтових вод на  дренаж і 
шляхи  попередження.  

 

1.Склад і концентрація ґрунтового розчину 
У ґрунті завжди міститься певна кількість води. Проте вода у 

ньому не може залишитися хімічно чистою речовиною. 

Взаємодіючи з твердою і газовою фазами ґрунту, вода розчиняє її і 
як активний реагент (а іноді і середовище – у перезволоженому 
ґрунті) сполуки твердої фази переходять у розчинні продукти, 
гідролізовані сполуки, оксидовані, органічні речовини. Останні 
можуть привноситись у рідку фазу ґрунту і з ґрунтовими водами, з 
повітря, з різними забруднювачами поверхневих і підземних вод.  
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Ґрунтовий розчин, як складна система, є активною і динамічною 

рідкою фазою грунту. Саме вона бере безпосередню участь у 
ґрунтових процесах, у хімічних і біохімічних реакціях, у 
надходженні поживних речовин з ґрунту до кореневої системи 
рослин (тобто у їх кореневому живленні). 
Ґрунтовому розчину, як і будь-якій системі, властиві певні 

характеристики, а саме: концентрація розчинених сполук 
(елементів), а отже – осмотичний тиск, реакція, буферність, 
оксидно-відновлювальний потенціал.  
Водорозчинні солі можуть надходити у ґрунт будучи вже 

розчиненими у підгрунтових водах. У свою чергу у підгрунтові 
води вони попадають з ґрунтоутворюючих порід, або навіть з 
пластових (підземних) вод, якщо останні на своєму шляху, 
переміщуючись за ухилом залягання геологічних відкладів, 
контактують з відкладами солей (наприклад, хлориди натрію чи 
сульфати). 
У ґрунтовому розчині болотних, підзолистих і галогенних 

(засолених) ґрунтів переважає органічна речовина – розчини 
колоїдів гумусу, органічних кислот, а у чорноземах, тверда фаза 
яких містить значні кількості карбонатів кальцію, – інші мінеральні 
сполуки. 
З розчинених у рідкій фазі ґрунту солей у значних кількостях 

можуть виступати хлориди, карбонати, нітрати, нітрити, сульфати – 

тобто солі натрію, кальцію, калію, амонію, магнію та інших 
катіонів.  

 

2.Види реакцій ґрунтового розчину 
Кисле середовище обумовлюється протоном водню, а лужна – 

ОН-йонами. В залежності від того, у якому стані (вільному або 
увібраному) твердою фазою є у ґрунті іони водню, розрізняють 
активну (актуальну) і пасивну (потенційну, скриту) кислотність 
ґрунту.  

Активна кислотність зумовлюється іоном Н+
, що знаходиться 

у ґрунтовому розчині у вільному стані. Джерелом цих водневих 
іонів, як вже зазначалось, можуть бути мінеральні і органічні 
кислоти і їх солі. Активна реакція ґрунтового розчину залежить 
також від розчиненого в ньому вуглекислого газу (СО2) і наявності 
в ґрунті карбонатів кальцію. Зі збільшенням вмісту вуглекислого 
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газу у розчині зростає розчинність СаСО3 з утворенням при цьому 
гідрокарбонату кальцію (СаНСО3)2 – солі, що за розчинністю у 
багато разів перевищує розчинність у воді карбонату кальцію 

СаСО3. 
Обмінна кислотність проявляється при взаємодії твердої фази 

ґрунту з розчинами нейтральних солей (наприклад, KCl, BaCl2 та 
іншими хлоридами).  

Гідролітична кислотність розчину проявляється при взаємодії 
ґрунту з розчином солей, що гідролітично дисоціюють, наприклад – 

з оцтово-кислим натрієм (СН3СООNa).    Обробляючи ґрунт 
розчинами солей, що містять різні катіони, можна “витіснити” – 

перевести у розчин безпосередньо, або ж опосередковано, різні 
кількості (порції) водню. Ступінь його витіснення, переходу з 
вбирного стану ґрунту до розчину також залежить від рН розчину. 
Таким чином (за О.М.Грінченком) у залежності від методів 

визначення, кислотність ґрунту можна подати у двох видах: як 
активну, що проявляється у даний час і що виражається показником 

рН, і – як пасивну (потенційну, яка може проявитись у двох формах 
– на сто г сухого ґрунту ( мг.-екв/100г). 
У залежності від властивостей ґрунту, йому може бути властива 

одна з цих видів чи форм кислотності, а інші можуть бути відсутні. 
 

3.Хімічний склад ґрунтових вод і винос ними водорозчинних 

сполук з ґрунту 
Регулювання водно-повітряного режиму гідроморфних ґрунтів 

двостороннім підняттям і пониженням рівня ґрунтових вод 
стосовно до вимог вирощування на них сільськогосподарських 
рослин супроводжується переміщенням ґрунтової води, яка 
трансформується у ґрунтовий розчин, що витікає по дренах за межі 
поля. Разом з дренажним стоком з ґрунту при цьому виносяться 
речовини, що перейшли у розчинений або зважений стан. У 

залежності від складу твердої фази ґрунту, наявності у ньому 
невикористаних рослинами добрив у дренажний стік попадають 
сполуки, що не закріпились у ґрунті. Як підкреслює Ф.Р.Зайдельман 
(1981, 2004), дренажні системи, їх функціонування – подібні до 
великих лізиметрів. У регулюючу мережу осушувальних систем 

надходять ґрунтові розчини, склад яких свідчить про характер 
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ґрунтоутворюючих процесів, що протікають у ґрунті при активному 
впливі на нього осушувально-зволожувальних меліорацій. 
При рівних умовах (кількості опадів, реакції ґрунту) розміри і 

інтенсивність виносу цих сполук з ґрунту визначаються 
параметрами дренажу: чим меншою є віддаль між дренами, тим 

більше дренажного стоку пропускає осушувальна система і тим 

більшим є винос. З ґрунтів підзолистого типу грунтоутворення 
активно виносяться лужноземельні метали, сірчані і калійні 
сполуки. Фосфору поступає у дренажні води менше навіть при 
внесенні фосфорних добрив, тому що вони переходять у ґрунті у 
ортофосфорні сполуки (з трьохвалентними металами) – як менш 

водорозчинні. 
В залежності від зволоження, із важко суглинкових мінеральних 

ґрунтів, у середньому з дренажним стоком за рік виноситься: 
кальцію – 11...164, магнію – 6..56, нітратів – 8...20, фосфатів – біля 
0,3 кг/га (Ф.Р. Зайдельман).  
Виключно великий вплив на якість вод приймачів дренажного 

стоку має стік з дренованих органогенних ґрунтів (торфовищ, 

торфоболотних), особливо у перші роки дії дренажу. 
 

4.Вплив складу дренажного стоку і ґрунтових вод на  дренаж і 
шляхи  попередження  

Чим більше у складі твердої фази ґрунту карбонатів, чим вище 
ступінь насичення її двовалентними катіонами, тим стійкішими 
проти руйнування (вивітрювання) є її мінерали (алюмо- і 
ферросилікати), тим нижчий вміст у водах дренажного стоку 
кремнезему, заліза, алюмінію, фосфору марганцю і тим меншим є 
винос їх сполук з ґрунту. 
Залізо, що активно мігрує в анаеробних умовах до ґрунтового 

розчину у іонній чи органо-мінеральній формах з дренажним 

стоком, досягши кінця дрени і попавши у відкриту дренажну 
мережу – як у зону аерації, перетворюється спочатку у драглистий 
осад гідроксиду заліза, у кінцевій стадії твердіє і закупорює 
дренажні трубки. Звичайно цей процес випадання в осад не можна 
вважати сугубо хімічним. Він, безумовно, протікає за участю 

мікроорганізмів, зокрема – залізобактерій. 
Для попередження цього небажаного явища потрібні всебічний 

аналіз і оцінка природних умов об’єкту осушення і, особливо, його 
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ґрунтового покриву. Реальна небезпека закупорки дренажних труб 
існує у сильно озалізнених ґрунтах річкових заплав – легких за 
механічним складом (піщаних і супіщаних), з так званими 
ортзандовими, або рудяковими горизонтами.  
На даний час ще майже відсутні дані про критичний вміст 

рухомого заліза у ґрунтах, при яких можливі виникнення і розвиток 
цього небажаного явища. Ф.Р.Зайдельман узагальнив наявні дані з 
цього питання, вважає, що стосовно гончарного дренажу (а, 
можливо, і при пластмасовому, залежно від матеріалу, з якого 
виготовлено дренажні труби), загроза закупорки дрен відсутня, 
якщо концентрація Fe

2+
 у дренажних водах не перевищує 3 мг/л. 

При інтенсивному заорюванні (за Ф.Р.Зайдельманом) –закупорки 
дрен наступають при концентраціях Fe

2+
 у дренажних водах 25...50 

мг/л.  
 

Питання для самоконтролю: 

1. Ґрунтовий розчин – що це? 

2. Активна і пасивна кислотності грунту? 

3. Що таке обмінна кислотність? 

4. Гідролітична кислотність – що це? 

5. В яких видах можна подати кислотність ґрунтів? 

 

 

Тема 6. Водний режим грунту 
 

1.Види, підвиди, форми і категорії ґрунтової вологи. 

2.Потенціал ґрунтової вологи. 

3.Види, підвиди, форми і категорії ґрунтової вологи. 

 

1.Будова і енергетика води 

Наявність в ґрунті води - обов'язкова умова росту і розвитку 
рослин, життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів. Про це 
свідчить їх склад. Біля 90% маси зелених рослин і мікроорганізмів 
складає вода. Щоб синтезувалася одиниця сухої речовини в 
організмі рослини, вона витрачає і транспірує через листкову 
поверхню від 250 до 1000 і більше частин води, що надходить у неї, 
в основному, з ґрунту. 
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При малій кількості опадів головним фактором, що лімітує 
врожай, є вода. В той же час для більшості культурних рослин 
небажані як дефіцит, так і надлишок води у ґрунті. 
Разом з тим що вода - обов'язковий фактор ґрунтової родючості і 

умова життя живих організмів, вона також активний фактор і умова 
ґрунтоутворення. Вода - розчинник і носій розчинених солей, 
органічних сполук, газів (вуглекислого, кисню), ґрунтових колоїдів. 
Завдяки дії води з якою переміщуються продукти ґрунтоутворення, 
стало можливим формування генетичних горизонтів в ґрунтовому 
профілі. 
Винятково велика роль води в ґрунті в якості фактора гідратації 

його часток, колоїдних речовин і іонів, що додає їм при цьому 
особливих властивості. 
Перетворення округлої форми краплі води, наприклад у 

лінзоподібну, сприяє енергетичному її збагаченню, оскільки 
одночасно зі збільшенням поверхні при даному об'ємі зростає 
кількість збагачених енергією поверхневих молекул. 
Таким же чином змінюється потенційна енергія води при 

заповненні нею різних за величиною і формою ґрунтових порових 
просторів. Якщо визначена кількість води заповнює простір 
округлої (кулястої) форми, то потенційна енергія такої води менша, 
ніж тоді, коли така ж кількість води заповнить простір, наприклад, 
призматичної або іншої форми. Енергетичний стан води - непрямий 

показник ступеня подрібнення (диспергованості) твердої фази і 
зв'язаних з нею інших фізичних властивостей ґрунту, в тому числі - 
його структурності і звя’зності. 
Вода добре змочує більшість тіл. Явище змочування сприяє 

викривленню поверхні рідини біля стінок судини. В судинах малого 
діаметра (капілярах) викривлення поверхні біля стінок капіляра 
викликає утворення меніска, який має для води увігнуту форму. 
Притягуючись поверхневими молекулами речовини, з яких 
складаються стінки капілярів, викривлюючись, поверхня води 
повинна сильно збільшитися. Але, так як сила поверхневого натягу 
прямує до зменшення поверхні, то це призводить до підняття 
стовбчика води, доки він своєю масою не зрівноважить цієї сили. 
Однак, чим більш увігнута поверхня рідини в меніску, тим 

меншим є тиск поверхневої плівки молекул води на шари, що 
знаходяться нижче. Це також призводить до підняття води в 
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капілярі, що стикається з «резервуаром» води нижнім кінцем, 

оскільки тиск на плоскій поверхні води в судині більший, ніж над 
увігнутою - з’являється надлишок зовнішнього тиску, достатній для 
того, щоб рідина піднялася в капілярі на певну висоту. 
Гравітаційні сили впливають головним чином на воду, 

зосереджену в крупних порах ґрунту. 
 

2.Потенціал ґрунтової вологи 
У природних умовах вплив окремих сил на воду в ґрунті 

розмежувати важко. Тому для характеристики сукупної дії сил 
різної природи введено поняття потенціалу води у  ґрунті. Повний 
потенціал ψt води в ґрунті при температурі Т0 - це корисна робота 
на одиницю маси чистої води, виражена в джоулях на кілограм, що 
має бути виконана прикладеними із зовні силами, для переміщення 
оборотно і ізотермічно нескінченно малої кількості води зі 
стандартного стану S0 в рідку фазу ґрунту в заданій точці. 
За стандартний стан S0 прийнято «резервуар» з чистою (без 

розчинених солей) водою або іншими словами, водою, осмотичний 
тиск Р якої дорівнює нулю, а також вільною (на яку не має вплив 
тверда фаза ґрунту) водою при температурі Т0, висоті шару h0 і 
тиску Р0. 

Повний потенціал води в ґрунті - це сума складових його 
часткових потенціалів: гравітаційного, осмотичного, капілярно-
сорбційного, пневматичного і потенціалу тензометричного тиску. 
Сили зв'язування води в ґрунті можуть бути виражені одним 

капілярно-сорбційним потенціалом, причому кількість води в ґрунті 
характеризується як функція цього потенціалу.  

Вода в твердому стані (лід). Лід - слабоактивний кристалічний 
стан води. З'являється зимою в більшості ґрунтів помірного поясу 
землі і постійно - в регіонах поширення вічної мерзлоти, особливо в 
широтах, де середньорічна температура нижче 0°С.  

Вода в пароподібному стані. У ґрунтовому повітрі міститься 
водяної пари більше, ніж в атмосферному.  

Вода в рідкому стані. Рідка вода, як зазначено вище, відіграє 
надзвичайно важливу роль в ґрунтоутворенні.  
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3.Види, підвиди, форми і категорії ґрунтової вологи 
Рідку воду в залежності від характеру зв'язку її з твердою фазою 

ґрунту поділяють на три види: хімічно зв'язану, фізично зв'язану і 
вільну.  

Фізично зв'язана вода. Фізичне зв'язування води твердою фазою 

ґрунту відбувається за допомогою молекулярних сил. За міцністю 

зв'язків молекул води з частками ґрунту розрізняють два її підвиди: 
щільнозв’язана (гігроскопічна) і  рихлозв’язана (плівкова). 
Максимальну кількість води, що адсорбується ґрунтом з повітря, 
насиченого водяною парою (до 98%), називають максимальною 

гігроскопічністю ґрунту (МГ). Найбільшу кількість міцнозв’язаної 
ґрунтом води, яку він може утримати, називають максимальною 

адсорбційною ємністю. Стан зволоження ґрунту, при якому 
кількість плівкової води досягає граничного значення, називають 
максимальною молекулярною вологоємністю ґрунту (ММВ).  

Вільна капілярна вода. До цього виду води в ґрунті відносять 
воду, що заповнює ґрунтові капіляри різної величини і форми, в 
яких сили капілярної взаємодії між водою і твердою фазою ґрунту 
більше гравітаційних. 

Вільна гравітаційна вода. Вільна гравітаційна вода - це частина 
вільної води в ґрунті, на яку не впливають адсорбційні сили. Вона 
найбільшою мірою піддається дії сил гравітації. Варто розрізняти 
воду гравітаційну що просочується, яка виступає при однорідному 
гранулометричному складі профілю ґрунту, і воду гравітаційно 
підперту, що зустрічається в ґрунтах з водонепроникним 

горизонтом у профілі. 
Ґрунтові і підземні води. Ґрунтові і підземні води мають велике 

значення в ґрунтоутворенні, господарській діяльності людини, 
водопостачанні, зрошенні земель і таке інше. 
Виділяють шість основних грунтово-гідрологічних констант (у 

відсотках від об’єму або маси ґрунту) : 
1)максимальна адсорбційна вологоємність (МАВ) - найбільша 

кількість води, що утримується силами адсорбції; вода недоступна 
для рослин; 

2) максимальна гігроскопічність (МГ) - найбільша кількість 
вологи, яку ґрунт може сорбувати з повітря, майже насиченого 
водяною парою; вода недоступна для рослин; 
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3) ґрунтова вологість стійкого в'янення рослин (ВВ) - 

кількість води в ґрунті, при якій рослини починають виявляти 
ознаки стійкого в'янення, що не зникають при поміщенні їх в 
атмосферне середовище, насичене водяною парою; це нижня межа 
доступності рослинам води в ґрунті; 

4) вологість розриву капілярного зв'язку (ВРК) - вміст води в 
ґрунті, при якому рухомість підвішеної води в процесі висушування 
різко зменшується; 

5) найменша, або польова вологоємність (НВ) - максимальна 
кількість капілярно-підвішеної води; 

6) повна вологоємність, або повна водомісткість (ПВ) - 

найбільша кількість води, що міститься в ґрунті при заповненні всіх 
його пор. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Яка роль води в грунті? 

2. Які існують види води в грунті? 

3. Фізично зв’язана вода. 

4. Вільна капілярна вода. 

5. Скільки виділяють грунтово-гідрологічних констант?  

 

 

Тема 7. Поживний режим ґрунту і прийоми його регулювання 

 

1.Найголовніші елементи живлення, їх доступність для рослин. 

2.Азот, фосфор, калій як елементи живлення, їх запаси та 

трансформація у доступні  для рослин форми . 

3.Найголовніші елементи живлення, їх доступність для рослин. 

 

1.Найголовніші елементи живлення, їх доступність для рослин 

Поживний режим ґрунту - це розуміється надходження, 
перетворення (зміну доступності), пересування і втрати основних 
елементів мінерального живлення рослин. 
При рості і розвитку рослини засвоюють з ґрунту багато 

хімічних елементів, але не в однакових кількостях. В залежності від 
кількості, яка споживається, елементи мінерального живлення 
поділяються на макро- (виносяться врожаєм десятками кілограмів, 
деякі – центнерами з гектара), мікро- (кілограми) і 
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ультрамікроелементи (десятки і сотні грам). До макроелементів 
відносять : N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, C, Na, до мікроелементів -  Zn, Br, 

Mn, Cu, Mo, I, As, B, F, Pb, Ti, V, Cr, Ni, Sr, Co, Ba; до 
ультрамікроелементів - Ag, Au, Rb, Hg, Ra. З елементів живлення 
кисень, водень і вуглець засвоюються рослинами з повітря і води, 
решта елементів – з ґрунту. Розподіл їх у різних типах ґрунтів і 
генетичних горизонтах дуже нерівномірний, вони можуть міститись 
як у доступних, так і у недоступних рослинам формах. 
Засвоєння більшості елементів живлення рослинами 

відбувається через кореневу систему, які, разом з вуглецем, що 
вбирається листям з повітря утворюють органічні сполуки різної 
складності. Поглинання елементів живлення з ґрунту відбувається 
вибірково, тобто рослини споживають тільки ті солі, які потрібні їм 

для життєдіяльності. 
Найважливішими елементами живлення рослин, що 

засвоюються з ґрунту є N, P, K, S, Ca, Mg, Fe. Всі вони рівноцінні 
для рослин і не можуть заміняти один одного, але роль їх у 
формуванні врожаю нерівнозначна. 

 

2.Азот, фосфор, калій як елементи живлення, їх запаси та 

трансформація у доступні  для рослин форми  
Більша частина азоту міститься в біосфері у газоподібній формі і 

складає у ній біля 70%. Але в газоподібному стані він рослинам 

недоступний. Є наукові дані про те , що деяка його частина може 
засвоюватись рослинами і в стані газу, але в дуже незначній 
кількості, яка не має практичного значення. Основні запаси азоту 
ґрунту зберігаються в ньому у формі органічних сполук, у гумусі і 
рослинних рештках. Азот, що входить до складу органічних 
речовин також рослинам недоступний. Щоб рослини могли 
використовувати його, ці сполуки повинні мінералізуватись. Солі 
азотної кислоти, що при цьому утворюються, слугують головним 

джерелом азоту для живлення рослин. 
Оскільки мінералізація гумусу в теплий період року – процес 

безперервний, то в ґрунті завжди містяться три групи сполук азоту 
різного ступеня доступності рослинам :  

- мінеральні сполуки азоту у вигляді нітратів, нітритів, солей 
амонію і амонію, зв’язаного з вбирним комплексом ґрунту. Ці 
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сполуки можуть безпосередньо засвоюватись рослинами і є прямим 

джерелом азотного живлення; 
- органічні сполуки, що легко гідролізуються (амінокислоти, 

аміни кислот, деякі білкові сполуки). Ці сполуки легко 
розкладаються і тому мінералізуються в першу чергу, переходячи в 
першу групу; 

- органічні сполуки, що не гідролізуються, не піддаються 
розкладу розбавленими розчинами мінеральних кислот і, отже, 
важко піддаються мінералізації. 
Доступними для рослин сполуками фосфору є, в основному, солі 

одновалентних катіонів ортофосфорної кислоти (H3 PO4). Ці солі 
легко розчиняються у воді. Крім того, важливим джерелом фосфору 
для рослин є фосфати двохвалентних катіонів Ca, Mg, які важко або 
зовсім не розчиняються у воді, але розчинні у слабких кислотах – 

мінеральних і органічних. Дуже мало доступні рослинам солі 
трьохвалентних катіонів ортофосфорної кислоти і практично 
недоступні - органічні сполуки цього елементу. 
Валовий вміст фосфору в ґрунтах є в межах від 0,01 до 0,2%. Він 

представлений органічними (нуклеїнові кислоти, фітин, фосфатиди) 
і мінеральними сполуками (мінерали – фосфорний апатит і фосфати 
– кальцію, магнію, півтораоксидів, калію, натрію та ін.). 
Кількість калію в земній корі сягає 2,14% (у перерахунку на 

К2О). Природно, що досить багато його в осадових породах, на 
яких формується ґрунт. Вміст калію в мінеральних ґрунтах майже 
завжди вищий, ніж азоту і фосфору разом взятих. Оскільки калій, в 
основному, міститься у глинистих мінералах, то ґрунти важкого 
гранулометричного складу багатші на цей елемент, ніж піщані і 
супіщані. Дуже збіднені калієм торфові ґрунти. Але головне 
значення має не валовий вміст калію (оскільки переважна частина 
його сполук нерозчинна у воді і слабких кислотах), а кількість 
доступних для рослин сполук цього елементу. Рухомий калій 
переводиться у витяжку розчинами солей. Вибір солі залежить від 
ступеня насиченості ґрунтів основами і карбонатності. З ґрунтів, 
ненасичених основами, обмінний калій витісняють 1н розчином 

NaCl, з насичених основами – 1 н розчином оцтовокислого амонію. 

Вміст калію у витяжці визначають методом полуменевої 
фотометрії. При цьому, заміряють інтенсивність спектру цього 
елементу, яка пропорційна його концентрації. 
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Різні сільськогосподарські культури споживають з ґрунту 
неоднакову кількість елементів мінерального живлення. Найбільш 

вимогливі овочеві культури, дещо менше – картопля і коренеплоди, 
менш вимогливі – зернові, трави і льон. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Як Ви розумієте, що таке  поживний режим грунту? 

2. Яку участь бере азот у поживному режимі? 

3. Яку участь бере фосфор у поживному режимі? 

4. Яку участь бере калій у поживному режимі? 

5. Які культури є найвимогливішими до поживних елементів?  
 

 

Тема 8. Газова фаза ґрунту 
 

1.Склад  ґрунтового повітря. 

2.Потреба рослин у ґрунтовому повітрі. 
3.Особливості теплових властивостей торфових  

ґрунтів і шляхи їх регулювання. 

4.Теплові властивості й тепловий режим ґрунтів. 
 

1.Склад  ґрунтового повітря 
Під газовою фазою (ґрунтовим повітрям) розуміють суміш газів і 

летких органічних сполук, які заповнюють пори ґрунту, вільні від 
води. 
Ґрунтове повітря - важливий і незамінний фактор життя рослин, 

інших ґрунтових організмів, а також активний фактор 
ґрунтоутворення. 
Кількість повітря в ґрунті залежить насамперед від поруватості і 

вологості ґрунту, тобто чим більше некапілярна пористість і менше 
вологість ґрунту, тим більше повітря міститься в ґрунті і навпаки. 
Оскільки загальна поруватість у мінеральних ґрунтах сягає 30 - 

70%, а в торфових і до 95%, то вміст повітря при сухому стані цих 
ґрунтів може бути 30 - 95% об'єму ґрунту. Однак у природних 
умовах у ґрунті завжди знаходиться певна кількість вологи, а тому 
вміст повітря буде нижче цих величин. Тип ґрунту та його 
структурний стан також безпосередньо впливають на кількість 
повітря в ньому. 
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Повітря в ґрунті знаходиться у вільному стані, заповнюючи 
незайняті пори, в адсорбованому – на поверхні ґрунтових частинок і 
в розчиненому – в ґрунтовій воді. 
У ґрунтовому повітрі в порівнянні з атмосферним вуглекислого 

газу міститься більше, а кисню - менше. При цьому вміст цих 
основних компонентів ґрунтового повітря піддається значним 

коливанням. Вміст азоту в ґрунтовому повітрі теж не є величиною 

сталою: він може зменшуватися - при інтенсивному розвитку 
азотфіксуючих  бульбочкових бактерій або збільшуватися - 

внаслідок інтенсивної денітрифікації. У складі ґрунтового повітря 
можуть знаходитися в незначних кількостях леткі органічні сполуки 
у вигляді вуглеводнів жирного і ароматичного рядів, складні 
альдегіди, спирти і ін. У болотних і заболочених ґрунтах в його 
складі можуть бути NН3, СН4, Н2, H2 S. 

Значний вплив на склад ґрунтового повітря чинить температура 
ґрунту. Встановлена залежність між вмістом СО2 та О2  і 
температурою ґрунту (сезонне коливання): менше ранньою весною, 

максимум в весняно-літній період, зменшення до осені . 
 

2.Потреба рослин у ґрунтовому повітрі 
Для нормальної життєдіяльності культурних рослин їх корені 

повинні мати можливість «дихати», тобто засвоювати з ґрунтового 
повітря кисень і виділяти в навколишній простір ґрунту 
вуглекислий газ. 
Тому в ґрунті, в його порах, повинна міститися достатня 

кількість повітря, а в ньому - кисню (не менше 18-19%). Лише деякі 
рослини (наприклад, з диких - очерет, з культурних - рис), стебла 
яких мають специфічну тканину - аеренхіму  здатні подавати до 
коріння атмосферне повітря, а отже і кисень. Про це свідчить 
збільшення вмісту окислених сполук безпосередньо в прилеглій до 
коріння зоні - ризосфері, в якій зосереджено більше, ніж у решті 
ґрунту, мікроорганізмів. Кисень і належна аерація необхідні для 
життєдіяльності рослин і корисної мікрофлори ґрунту, що бере 
участь у перетворенні валових запасів поживних речовин (азоту, 
фосфору, калію і ін.) в окислені, найбільш засвоювані рослинами 
форми. 
Дослідженнями А.А. Кудрявцевої ще у 1927 році було 

встановлено, що добова потреба в кисні коріння культурних рослин 
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є в межах 0,35...1,56 мг на 1 г сухої речовини. Якщо умовно 
прийняти для всіх культурних рослин, що добова потреба у кисні їх 
кореневої системи  сягає 67 мг на 1 г сухої речовини коріння, то за 
добу 1 га посівів різних культур поглинає від 114 до 500 кг кисню. 

До повітряних властивостей ґрунту відносять повітроємність і 
повітропроникність. Повітроємність - об'єм ґрунтових пор, зайнятих 
повітрям, виражається через об’ємні відсотки. Суттєве значення має 
величина повітроємності, за найменшої вологоємності ґрунту. Якщо 
вона буде меншою ніж 15%, то така кількість повітря в ґрунті є 
недостатньою і слід застосовувати меліоративні і агротехнічні 
заходи, скеровані на покращення водно-повітряних властивостей 
ґрунту. 
Повітропроникність - властивість ґрунту пропускати повітря. 

Вимірюється кількістю повітря в мл, яке пройшло під певним 

тиском за одиницю часу через площу перерізу ґрунту в 1 см2
 при 

товщині шару 1 см. 

Повітряний режим ґрунту - сукупність явищ надходження 
повітря у ґрунт, його переміщення, витрат і обміну газами між 

ґрунтовим і атмосферним повітрям.  

 

3.Особливості теплових властивостей торфових ґрунтів і 
шляхи їх регулювання 

Однією з негативних особливостей осушених торфовищ у 
порівнянні з мінеральними є менш сприятливий  для рослинності 
температурний режим їх і приґрунтового повітря. Торфовим 

ґрунтам властива висока вологоємність і незначна теплопровідність, 
тому навесні вони повільно розмерзаються і прогріваються з 
глибиною. Темне забарвлення цих ґрунтів сприяє нагріванню їхньої 
поверхні вдень і охолодженню вночі. Крім того, в пониженнях, до 
яких приурочені дані ґрунти, стікає більш холодне повітря, а це 
зумовлює виникнення на них пізньовесняних і ранньоосінніх 
приморозків. 
Кривим вологості ґрунту і його температурам властивий 

протилежний характер: чим вище вологість ґрунту, тим нижче його 
температура. Вологість ґрунту в шарі 0...15 см, в який були внесені 
мінеральні речовини - лес ( з розрахунку 100 ц/га), протягом 

вегетаційного періоду була на 4...5% нижчою, ніж на контролі, а 
температура на 2...4°С вищою, особливо ранньою весною і восени. 
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Відповідно такому режиму вологості і температури в ґрунті з 
внесенням лесу раніше почалося нагромадження нітратів навесні і 
довше продовжувалося восени. 
Звичайно, він не виключає й інших заходів теплової меліорації 

торфових ґрунтів: насадження лісосмуг, що зменшують 
турбулентність повітря в пониженнях; застосування диму як засобу 
боротьби з приморозками; поверхневого поливу-зрошення. 
Зволоження торфового ґрунту напередодні приморозків сприяє 
збереженню його температури в результаті виділення прихованої 
теплоти змочування. 

 

4.Теплові властивості й тепловий режим ґрунтів 
До теплових властивостей ґрунтів відносяться теплопоглинальна 

здатність, теплоємність, і теплопровідність. 
Теплопоглинальна здатність - здатність ґрунтів поглинати та 

утримувати енергію сонця. 
Характеризується величиною альбедо - кількістю сонячної 

радіації, відбитою поверхнею грунту і вираженою в % від сумарної 
со-нячної радіації. Альбедо коливається від 8 до 30%. Залежить від 
кольору грунтів, їх структурного стану, вологості, характеру 
поверхні. Темні грунти поглинають більше енергії, ніж світлі, 
вологі більше, ніж сухі. 

Теллоємність - здатність грунту поглинати тепло; кількість 
тепла в калоріях, необхідна для нагрівання 1г або 1 см3

 грунту на 
1°С.  

Теплоємність залежить від мінералогічного і гранулометричного 
складу грунту, вмісту в ньому органічної речовини, вологості. 
Вологий грунт має більшу теплоємність, ніж сухий, а глинистий 
більшу, ніж піщаний. 

Теплопровідність - здатність грунту проводити тепло. 
Теплопровідність залежить від гранулометричного, хімічного 
складу, гумусованості, щільності, пористості, ступеня зволоження 
грунту. Мінеральна частина грунту ліпше проводить його, ніж орга-
нічна, вода - ліпше, ніж повітря. 

Тепловий режим - сукупність і визначена послідовність явиш 

теплообміну в системі приземний шар повітря - рослини - ґрунт - 

підстиляюча порода, а також сукупність процесів теплопереносу, 
теплоакумуляції та теплорозсіювання у грунті 
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Температура грунту - дуже динамічна величина. Рівновага між 

температурою атмосфери і 0-5 см шару грунту встановлюється 
про¬тягом декількох хвилин. Тепловий і водний режими тісно 
взаємопов’я¬зані. Суттєві зміни в характері теплового режиму 
грунтів вносить їх обробіток, а також агромеліоративні заходи 
(снігозатримання, ґребнювання, дренаж, зрошення). Тепловий 
режим має значний вплив на ґрунтоутворення (визначає 
інтенсивність процесів у ґрунтах, життєдіяльність мікроорганізмів, 
продуктивність рослин). 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке  газова фаза грунту? 

2. Дайте визначення грунтового повітря. 

3. Які властивості грунтів відносяться до теплових? 

4. Що таке теплоємність грунту? 

5. Що таке теплопровідність грунту? 
 

 

Тема 9. Генезис та класифікація ґрунтів 
 

1.Основні відомості . 
2.Ґрунтоутворюючий процес, його типи, таксономічні одиниці 
ґрунтів. 
3.Принципи побудови класифікації ґрунтів. 
4.Морфологічні ознаки ґрунтів. 

 

1.Основні відомості  
На території земної кулі, різних країн і континентів велика 

різноманітність ґрунтів. Проте, незважаючи на таке їх різномаїття, 
більшості ґрунтів властивий ряд загальних рис, будови, морфології і 
властивостей твердої, рідкої і газової фаз, оскільки у природі 
ґрунти, їх властивості виникали, формувались і продовжували 
розвиватись під впливом і при конкретному поєднанні умов і 
факторів ґрунтоутворення: клімату, рослинності, 
ґрунтоутворюючих порід, біологічних факторів, при різних умовах 
зволоження і, що дуже важливо - впливі на ґрунт людини.  
Унаслідок того, що на поверхні землі ті фактори і умови 

виступають не хаотично, а у конкретному кількісному прояві і 
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поєднанні по зонах, то у формуванні, поширенні ґрунтів – похідних 
цих умов і факторів також мають місце конкретні зональні 
закономірності. Велике різномаїття факторів і умов, ступінь їх 
прояву і поєднання створюють певні екологічні умови протікання 
ґрунтоутворюючого процесу і формування ґрунтів, характерних для 
кожної грунтово-кліматичної зони. 
При цьому, тій чи іншій зоні, області і навіть ділянці поверхні 

суші властиві свій макро-, мезо- і навіть мікроклімат, водний 
режим, рослинний і тваринний світ, набір мікроорганізмів, в цілому 
- особливий тип обміну речовин і енергії, які складають єдиний, що 
безперервно розвивається природний комплекс - біогеоценоз.  
Вивчення виникнення і розвитку ґрунтів, їх генезису в 

конкретних умовах ґрунтується на врахуванні впливу і поєднання 
факторів і умов ґрунтоутворення. 
Клімат як умова утворення гранту, атмосферний, ґрунтовий 

клімат впливає на процес ґрунтоутворення, у першу чергу - 

сонячною радіацією і динамічними процесами в атмосфері, що 
переносять вологу і тепло. Сонячна радіація – головне джерело 
енергії для біологічних процесів у ґрунті. 

 Волога опадів, попадаючи у ґрунт, акумулюється у ньому, 
засвоюється рослинами, частково повертається у атмосферу 
транспірацією з листкової поверхні рослин і через фізичне 
випаровування з поверхні ґрунту. 
Біокліматичні умови у межах ґрунтових зон також не є 

однорідними, тому генетичні ґрунтові типи поділяють на підтипи, 
часто виділяючи  у межах зон підзони і за заляганням - ґрунтові 
фації і провінції. У гірських районах помітна вертикальна 
зональність ґрунтів. Засновником вчення про неї також був 
В.В.Докучаєв. Він вказав на відносну аналогію між зміною 

вертикальних ґрунтових зон з висотою і широтою і їх зональністю.  

Вчення про грунтово-кліматичні фації та провінції розроблене 
після В.В.Докучаєва (на підставі його вчення про зональність 
ґрунтового покриву). Значний вклад у його розвиток  внесли 
Л.І.Прасолов, І.П.Герасимов та інші вчені грунознавці-арохіміки та 
екологи. 
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2.Ґрунтоутворюючий процес, його типи, таксономічні одиниці 
ґрунтів 
Ґрунтоутворюючий процес включає утворення ґрунтів з 

материнської гірської породи під впливом дії на неї живих 
організмів і продуктів їх метаболізму і розпаду. Він розвивається на 
контакті літосфери і біосфери . Поряд з літосферою і біосферою в 
ґрунтоутворюючому процесі беруть участь атмосфера і гідросфера. 
Основне джерело енергії ґрунтоутворюючого процесу – сонячна 
енергія. Ґрунтоутворюючий процес відбувається у гравітаційному 
полі землі, він включає фізичні, хімічні і біологічні явища. Великий 
і направлений вплив на ґрунтоутворення у сучасну епоху справляє 
меліорація ґрунтів. Це не лише гідротехнічна меліорація, а й рід її 
видів, які показані на схемі 16.2 

Розрізняють (на сьогодні є більш дрібніший і детальніший 
поділ):  дерновий, підзолистий, солонцевий, болотний і латеритний 
типи ґрунтоутворення. 
Дерновий тип ґрунтоутворення характеризується накопиченням 

у верхній частині ґрунтового профілю гумусу, що утворився з 
рослинних решток, грудкувато-зернистою структурою. Найбільш 

виразно він протікає під лучною (степовою) трав’яною 

рослинністю. За цим типом утворились чорноземи, лучні ґрунти, 
ґрунти степів, каштанові, бурі, та близькі до них ґрунти за 
походженням. 

Підзолистий тип ґрунтоутворення полягає в руйнуванні 
первинних і вторинних мінералів під впливом мікроорганізмів, 
органічних кислот, що утворюються при розкладі рослинних 
решток і виносі продуктів цього руйнування у середню і нижню 

частини ґрунтового профілю або ж за його межі. Це один з 
процесів, який призводить до формування освітленого 
(елювіального) горизонту ґрунтового профілю. Він може протікати 
у широкому діапазоні поєднання факторів ґрунтоутворення в 
умовах промивного чи періодично-промивного водного режиму. 
Солонцевий тип – процес утворення солонцевих ґрунтів, 

морфологічні і фізико-хімічні властивості яких зумовлюються 
наявністю у вбирному комплексі ґрунтів цього типу обмінного-
увібраного натрію. У вологому стані тверда фаза солонцевих 
ґрунтів високодисперсна, в’язка, липка, сильно набухає, а в сухому 
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– злита, тверда, тріщинувата, призматичної, грудкуватої або 
стовбчастої структури. 
Болотний тип, ґрунтоутворюючий процес якого 

характеризується формуванням ґрунтів в умовах надлишкового 
зволоження (поверхневого чи ґрунтового) під специфічною 

вологолюбивою рослинністю. Профіль ґрунтів цього типу 
починається торфовим горизонтом, котрий підстеляється 
органогенною породою – торфом, який являє собою захоронені і 
законсервовані рослинні рештки, напіврозкладені і частково 
гумусовані. 

 

3.Принципи побудови класифікації ґрунтів  
Класифікація явищ або предметів – вінець відомостей про них. 

Для того, щоб класифікувати ґрунти стосовно до способів їх 
використання і покращення необхідно вирізняти їх ознаки і 
властивості у ступені, що дає можливість об’єднати загальні для 
них ознаки і підпорядкувати їх так, щоб віднесений за ними до тієї 
чи іншої таксономічної одиниці ґрунт міг бути легко розпізнаний і 
виділений для складання ґрунтових карт і здійснення заходів, від 
яких даний ґрунт (чи група ґрунтів) покращить свої властивості 
стосовно до вирощуваних на ньому рослин. 
Зміст поняття „ґрунт”, принципи і методи класифікації ґрунтів 

змінювались у залежності від рівня розвитку науки, вимог, що 
ставляться до вирізнення ознак ґрунту тією або іншою галуззю 

практики, для якої вони розроблялись. 
Розробка будь-якої класифікації ґрунтів, у тому числі з метою їх 

меліорації, на сучасному етапі знань про ґрунти має базуватись на 
певних принципах: бути генетичною, враховувати ознаки і 
властивості, набуті ґрунтом внаслідок господарської діяльності 
людини, розкривати виробничі особливості , бути чітко науковою. 

З позицій меліорації ґрунтів до цього часу заслуговують на увагу 
факторно-генетичні класифікації ґрунтів Г.Н.Висоцького, 
С.О.Захарова, К.Д.Глінки, а з власне генетичних – П.С.Косовича, 
К.К.Гедройца. У цих класифікаціях на вищих таксомічних 
одиницях самостійними вважаються гідроморфні ґрунти, які 
розвинулись при надлишковому зволоженні, недостатнього, 
помірного, середнього, оптимального, тимчасово-надлишкового 
зволоження . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

П.С.Косович з пустельно-степових ґрунтів виділив такі групи: 
ґрунтового зволоження сухих степів, ґрунтового зволоження 
чорноземної зони, болотних ґрунтів підзолистої зони і болотних 
ґрунтів вологих тропічних і субтропічних областей. 

 

4.Морфологічні ознаки ґрунтів 
Морфологічні ознаки ґрунтів – це зовнішні ознаки, що 

визначаються, як правило, органолептично. До них належать: 
забарвлення (колір), структура, складення, включення, 
новоутворення і характер переходу одних горизонтів ґрунтового 
профілю в інші. Ці ознаки досить добре відображають процеси 
утворення і розвитку ґрунтів.  

Таблиця 1.1 

Системи індексів горизонтів ґрунтового профілю. 

Горизонти Індекси за 

В.В.Докучаєвим 

Індекси за 

О.М.Соколовським 

Лісова і степова 

підстилка 
Ао Ho (ho) 

Гумусовий А1 H (h) 

Елювіальний А2 E (e) 

Ілювіальний В I (i) 

Материнська 

порода 

С(змінена 

ґрунтоутворенням) 
P (p) 

Д (незмінена або 

підстилаюча) 
- 

Карбонати - K (k) 

Глеєвий - Gl (gl) 

Гіпсовий - G (g) 

Збагачений 

розчинними солями 
- S (s) 

Торф - T (t) 

 

Розрізняють кубовидну, призмовидну і плитовидну структури. 
Кубовидна – елементи розвинуті рівномірно за трьома 

вимірами.    
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 До цього типу віднесено п’ять родів структури: брилувату, 
грудкувату, пилувату, горіхувату, зернисту. Грані і ребра добре 
помітні тільки у двох останніх.  

Призмовидна – елементи розвинуті в основному по вертикалі. 
До цього типу відносять три роди структури: стовбовидну, 
стовбчасту і призматичну; ребра та грані розвинені слабо тільки у 
першого роду. 

Плитовидна – елементи розвинені, в основному, по 
горизонтальних осях, вона поділяється на два роди: плитчасту 
(структурні агрегати прямі) і лускувату (агрегати зігнуті). 
Кожний рід структури ділиться на види, що різняться за 

розмірами агрегатів – крупні, середні та дрібні. Наприклад, до 
грудкуватої структури належить: крупногрудкувата (агрегати 3...5 

см), грудкувата (1...3 см), дрібногрудкувата (0,5...1 см). В Україні 
для індексації горизонтів ґрунтового профілю застосовують 
номенклатуру, запропоновану академіком О.Н.Соколовським, яка (у 
порівнянні з докучаєвською) наведена у таблиці 1.1.  

 На сьогодні, особливо за кордоном, набули поширення і 
використання в наукових в практичних аспектах номенклатура і 
класифікація ґрунтів, що значно відрізняються від описаних. 
Однією з них є, наприклад, американська (США). 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які природні фактори впливають на процес 
ґрунтоутворення? 

2. Які Ви знаєте типи ґрунтоутворювального процесу? 

3. Що належить  до морфологічних ознак ґрунтів? 

4. Яка індексація ґрунтових горизонтів застосовується в 
Україні? 

5. Які розрізняють структури грунту? 
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Тема 10. Зональні грунти 

 

1.Характеристика зони. 

2.Основні типи ґрунтів тайгово-лісової зони, їх  склад і 
властивості. 

 

1.Характеристика зони 

Тайгово-лісова зона займає близько 10 % території земного 
суходолу (більше 1500 млн. км2

). Розміщена вона в помірно-
холодному кліматичному поясі континенту. На півночі Євразії вона 
межує з субарктичною зоною, на півдні – з лісостеповою. ЇЇ 
південна межа в Східній Європі проходить по лінії Луцьк – 

Житомир – Київ – Чернігів – Тула – Рязань – Нижній Новгород – 

Казань – гирло ріки Вятка – за річкою Кама – до гирла ріки Біла, 
північніше міст Бійська і Уфи. Далі опускається на південь за 
Уральським хребтом, в азійській частині по лінії Тагіл – Тюмень – 

Новосибірськ – Томськ – Нижньоудинськ – Іркутськ – Владивосток. 
Рівнинна частина цієї зони в Східній Європі і Азії охоплює близько 
725 млн. га, решта 425 млн. га - гірські країни. 

Ґрунтоутворюючі породи зони різні. У Західній її  частині, до 
ріки Єнісей, переважають льодовикові і водно-льодовикові 
відклади: моренні безкарбонатні і карбонатні різного 
гранулометричного складу з валунами кристалічних і місцевих 
осадових порід, покривні безвалунні суглинки і глини, 
воднольодовикові і древньо-алювіальні відклади, переважно 
піщаного і супіщаного гранулометричного складу. Менш поширені 
морські відклади, утворені внаслідок трансгресії Балтійського і 
північного морів, і сучасні алювіальні відклади по долинах рік і 
озер. 

Основні процеси ґрунтоутворення. Значні відміни природно-
кліматичних умов окремих грунтово-кліматичних районів зони 
зумовлюють розвиток багатьох процесів ґрунтоутворення. Основні 
з них: підзолистий, дерновий і болотний, а у Східному Сибіру – 

мерзлотний. 
Підзолистий процес формується під покривом хвойного лісу з 

моховим покриттям у поєднанні з промивним водним режимом. 

Дерновий процес розвивається під покривом лучної трав’янистої 
рослинності і зрідженого лісу з трав’яним або трав’янисто-моховим 
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покривом при умові, що материнська порода карбонатна або 
містить багато основ. 
Болотний процес розвивається в умовах надлишкового 

зволоження на понижених елементах рельєфу. Мерзлотний - під 
світло-хвойними (модриновими) лісами на багаторічномерзлих 
породах. 

 

2.Основні типи ґрунтів тайгово-лісової зони, їх  склад і 
властивості 
Різноманітність процесів ґрунтоутворення призводить до значної 

строкатості ґрунтового покриву зони. Однак, у цій зоні можна 
виділити п’ять основних типів ґрунтів: підзолисті, дернові, дерново-
підзолисті, болотно-підзолисті, мерзлотно-тайгові. 
Підзолисті ґрунти займають тільки на Євро-Азійському 

материку близько 140 млн. га. Вони утворюються під впливом 

підзолистого процесу, що протікає тут досить типово. 
Лісова підстилка, що складається з опаду відмерлої хвої, мохів і 

лишайників, містить мало кальцію і має кислу реакцію. 

Дернові ґрунти Дернові ґрунти тайгово-лісової зони 
формуються під впливом дернового процесу, який протікає під 
лучною рослинністю і трав’яним покривом лісів, найчастіше - на 
карбонатних породах, збагачених мінеральними речовинами. 
Найбільша площа цих ґрунтів (близько 5 млн. га) знаходиться в 
Середньому Сибіру, на Далекому Сході і на Камчатці. У 

Європейській частині зони вони є у Прибалтиці, Ленінградській, 
Архангельській, Новгородській та інших областях Росії. 
Невеликими масивами зустрічаються в Україні (Полісся і Лісостеп). 
Наявність лучної трав’яної рослинності сприяє збагаченню 

ґрунту на гумус. Короткий життєвий цикл трав зумовлює значну 
кількість щорічних рослинних решток з високою зольністю (до 13 

%), більша частина яких (в середньому 55...80 %) – кореневі 
рештки, що залишаються у ґрунті. Умови зони сприяють розвитку 
процесів гуміфікації. Утворюються переважно важкорозчинні 
гумінові кислоти, тому вони акумулюються у верхніх горизонтах 
ґрунту, внаслідок чого формуються сприятливі для рослин водно-
фізичні властивості ґрунту і створюється водостійка структура. 
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Накопиченню і закріпленню гумусу сприяє наявність у твердій 
фазі ґрунту основ, зокрема кальцію і магнію, які нейтралізують 
гумусові кислоти і різко знижують їх розчинність. 
Дернові ґрунти характеризуються меншою диференціацією 

профілю за горизонтами, ніж підзолисті. У профілі цих ґрунтів 
виділяють три горизонти:  

А0(Н0) – підстилка або дернина (товщиною 2...7 см); 

А1(Н) – гумусовий горизонт, в залежності від вмісту гумусу 
від сірого до чорного кольору з грудкувато-зернистою 

структурою, перехід до наступного горизонту поступовий, 

товща 15...20 см; 

В(НР) – перехідний, світліший від верхнього має ознаки 

горизонтів Н і Р, перехід до материнської породи поступовий, 

товща 15...50 см; 

С(Р) – материнська порода . 
Серед дернових ґрунтів зони виділяють три підтипи: дерново-

карбонатні (рендзини), дерново-літогенні і дерново-глейові. 
Останні розвиваються у напівгідроморфних умовах, перші два - в 
автоморфних.  

Дерново-підзолисті ґрунти Розвиток дерново-підзолистих 
ґрунтів позначається одночасним або почерговим впливом 

дернового і підзолистого процесів. Під пологом змішаного лісу з 
трав’яним або трав’яно-моховим покривом ці процеси відбуваються 
одночасно. Дерновий процес може змінитись підзолистим у 
результаті зведення лісу і появи лучної рослинності. 
Дерново-підзолисті ґрунти широко розповсюдженні у південній 

частині тайгово-лісової зони. Профіль цих ґрунтів подібний до 
профілю підзолистих, але відрізняється відносно розвиненим 

гумусово-акумулятивним горизонтом. Інститут ґрунтознавства ім. 

В. Докучаєва відносить їх до типу підзолистих ґрунтів, І.С. 

Кауричев трактує їх як самостійний тип. Оскільки рівень родючості 
і меліорація дерново-підзолистих ґрунтів досить значно 
відрізняється від підзолів, з практичної точки зору зручніше 
розглядати їх як самостійний тип ґрунту. 

Болотно-підзолисті ґрунти Болотно-підзолисті ґрунти 
формуються під впливом болотного процесу на фоні підзолистого. 
Склад і властивості болотно-підзолистих ґрунтів залежать від 
ступеня розвитку болотного і підзолистого процесів у їх поєднанні з 
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дерново-підзолистими ґрунтами. Оглеєння їх зумовлює збільшення 
вмісту відновлених форм заліза і маргану.  

Сірі лісові ґрунти. В лісостепу найбільше поширення мають сірі 
лісові ґрунти, вилугувані, опідзолені, і типові чорноземи, а в 
Західному Сибіру, поряд з названими, значні площі займають 
солончаки, солонці та болотні ґрунти. Сірі лісові ґрунти займають 
проміжне положення між дерново-підзолистими і чорноземами. 

Чорноземи.  Чорноземні ґрунти займають великі території з 
властивими їм кліматичними умовами, рослинністю, 

ґрунтоутворюючими породами, неоднорідними за складом і 
властивостями. Вони відрізняються товщею гумусованої частини 
профілю, вмістом і якісним складом гумусу, гранулометричним 

складом, структурою, карбонатністю, ступенем еродованості та 
іншими показниками. На основі генетичних особливостей в 
сучасній класифікації тип чорноземних ґрунтів поділяють на 
підтипи: чорноземи опідзолені, вилугувані, типові, звичайні, 
південні . 
Серед підтипів виділяють роди чорноземних ґрунтів, з яких 

найбільш вживані наступні назви:  звичайні – ознаки і властивості 
співпадають з іншими підтипами; глибокозволожувані – є розрив 
між гумусовим горизонтом профілю і карбонатним шаром; 

безкарбонатні – зустрічаються в опідзолених, вилугуваних і 
типових ґрунтах; карбонатні –скипають по всьому профілю, 

виділяються у всіх підтипах за винятком  опідзолених і 
вилугуваних; солонцюваті – мають солонцевий горизонт, 
виділяються серед звичайних  і південних підтипів; осолоділі – 

мають білувату присипку та інші ознаки осолодіння, зустрічаються 
серед типових, звичайних і південних чорноземів. Крім 

перерахованих, серед окремих підтипів чорноземних ґрунтів 
виділяють такі роди: кінцево-карбонатні, глибинно-глеюваті, злиті, 
щілинні, слабодиференційовані, неповнорозвинуті та ін.  
Морфологічні ознаки горизонтів ґрунтового профілю можна 

навести на прикладі типових чорноземів, при утворенні яких 
максимально виражені процес чорноземоутворення, а також 

властивості, характерні всім підтипам чорноземних ґрунтів. Як 
приклад, можна навести опис ґрунтового профілю, закладеного в 
Карлівському районі Полтавської області (К.І.Божко, за 
збереженням позначення її горизонтів):  
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• А – 0…45 см, темно-сірий, гумусовий, до 20 см глибини – 

орний грудкувато-зернистий, з глибини 20 см – зернистий. 

Зустрічаються ходи дощових черв’яків;  
• В – 46…90 см, також темно-сірий з палевим відтінком (в 

нижній частині), крупно – грудкуватий, на глибині 52 см – 

відкладення вуглекислих солей у формі карбонатної “плісняви”. 

Скипання від кислоти на глибині 46 см; 

• С – 90…130 см, бруднувато-палевий карбонатний лес, 
сильно поритий землериями, зернисто-глибистий. Багато 

карбонатів у формі “плісняви” та “прожилок”;  
• С – 130…200 см, палевий важкосуглинистий карбонатний 

лес з рідкими кротовинами. 

Реакція чорноземів у більшості випадків близька до нейтральної 
(рН 6,5-7,0) у верхній частині профілю і слаболужна - в глибших 
горизонтах (рН 7,0-8,0). Гідролітична кислотність незначна і 
становить 0,5…2,5 мг-екв/100 г ґрунту. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Основні характеристики тайгово-лісової зони. 

2. Які ґрунтоутворювальні породи цієї зони? 

3. Які основні типи ґрунтів цієї зони? 

4. Як формуються болотно-підзолисті грунти? 

5. Чим між собою розрізняються чорноземи? 
                         

 

Тема 11. Азональні та деградовані грунти – об’єкти меліорацій 

1.Грунти на заплавах річок. 

2.Болотні грунти. 

3.Галогенні грунти. 

 

1.Грунти на заплавах річок 

Частину річкової долини, що заливається паводковими водами, 
називають заплавою. Площа заплавних ґрунтів, наприклад в Україні 
становить 2,8 % всієї території. Найбільші заплави мають Дніпро, 
Дністер, Прип’ять, Стир, Горинь та ін. 
Водний режим і рівень води у ріках не є постійними. Вони 

змінюються під впливом природних умов, у першу чергу -

кліматичних. Максимальний рівень води в ріках, що беруть початок 
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на рівнинах, спостерігається весною під час танення снігів, а в 
ріках, які беруть початок в горах – літом під час танення льодовиків 
і максимуму опадів. Після повені рівень води в ріках знижується і 
тоді наступає мінімальний, рівень якого визначається величиною 

притоку ґрунтових і поверхневих вод.  
Заплавні ґрунти є у всіх географічних зонах і відрізняються вони 

характерними зональними особливостями. Важливе значення як 
об’єкти меліорації і землеробського використання мають заплави 
лісової і лісостепової зон. Тут у різних частинах заплави розміщені 
дернові, дерново-глеєві і болотні ґрунти. 

Дернові шаруваті ґрунти мають малопотужний (20…30 см) 

гумусовий горизонт з вмістом гумусу до 3 %, неміцну зернисто-
грудкувату структуру і слабовиражений перехідний горизонт В 

(НР). Головна особливість їх – шаруватість профілю – шари 
піщаного і супіщаного алювію, чергуються з суглинковими, а іноді і 
з глинистими прошарками. 

Дернові зернисті ґрунти не шаруваті. Вони відрізняються 
порівняно однорідним суглинковим і глинистим гранулометричним 

складом. Завдяки трав’янистій рослинності тут добре розвинутий 
дерновий процес і пов’язані з ним накопичення гумусу і зольних 
елементів живлення рослин. Для них характерна така будова 
профілю:  

Ао  (Нд)– землиста дернина 4…6 см; 

А1 (Н)– гумусовий горизонт, темно-сірий або сірий, зернистої 
або дрібнозернистої структури, товщею 30…40 см; 

В (НР)– перехідний горизонт невеликої товщими, ознаки 

ілювіальних процесів відсутні;  
С (Р)– алювіальні відкладення різного гранулометричного 

складу. 
Дернові зернисті ґрунти за рівнем родючості значно 

перевищують дернові шаруваті. Вони містять значну кількість 
гумусу (4…7 %), а також азоту, фосфору. Цим ґрунтам хоч і іноді 
властива слабокисла реакція, але і високий ступінь насичення 
основами. Міцна зерниста структура оптимізує водно-повітряний 

режим цього ґрунту і підтримує його у стані аеробіозу. 
Дерново-глеєві заплавні ґрунти розповсюджені в пониженнях і 

на міжгірних площах, де в результаті застоювання повеневих і 
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дощових вод розвиваються процеси заболочування. Вони вкриті 
різнотрав’яними злаками і кущами. 
Найбільш розвинені у профілі таких ґрунтів два горизонти: 

потужний дерновий з вмістом гумусу 4…6 % і глейовий, 
голубовато-сизого кольору з наявністю іржавих плям і напливів по 
ходах коріння і тріщинах. 

 

2.Болотні ґрунти 
Болото – це надлишково зволожена ділянка земної поверхні, яка 

покрита шаром торфу глибиною не менше 30 см – в неосушеному і 
20 см – в осушеному стані. Надлишково зволожені ділянки з 
меншою товщею торфу відносять до заболочених земель, а при 
відсутності торфу - до мінеральних заболочених. Болота з товщею 

торфу більше 50 см відносять до торфовищ або торфових покладів, 
останній термін поширений серед торфознавців. Торфом називають 
природне утворення, яке складається на 50 % і більше з органічної 
маси різного ступеня розкладу і гуміфікації. 
На території України площа боліт і заболочених земель 

становить 5,5 млн. га. Заболоченість території зменшується з 
півночі і північного заходу на південь і південний схід. Найбільш 

заболоченою і оторфованою є територія Полісся, де болота 
займають 6,3 % загальної території зони. Далі за заболоченістю у  
спадаючому порядку розміщаються: Мале Полісся, Лісостеп, 
Карпати і Передкарпаття. 
Основна і обов’язкова умова для виникнення і розвитку боліт – 

постійне або періодичне надлишкове зволоження. За 
В.Н.Сукачовим, утворення боліт відбувається двома шляхами: 
заростанням водойм і заболоченням суші. 
Торфовище - це ґрунт, у якому шар торфу становить 50 см і 

більше. За товщею торфового шару торфовища ділять на мілкі (шар 
торфу 50…100 см), середні (100…200 см) і глибокі (більше 200 см). 

Торфово-глейовий ґрунт складається із двох горизонтів: 
Ат(Нт)<50 cм i Gl– глей. Дерново-глейові ґрунти не мають 
торфового горизонту і глейовий горизонт у них залягає 
безпосередньо під дерновим. Серед цих ґрунтів розрізняють лучно-
болотні і мулувато-болотні. Останні займають периферійні частини 
торфових масивів і відрізняються від лучно-болотних 
накопиченням сильнорозкладеної, в’язкої, мулувато-органічної 
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маси, інколи - наявністю напівоторфованого шару і значним 

оглеєнням нижньої частини профілю. 

Фізичні властивості. Щільність торфу та твердої фази незначні і 
складають для низинних торфовищ, відповідно, 0,16…0,24 і 
1,2…1,6 г/см3

. Часто у значеннях щільності і щільності твердої фази 
спостерігається деяка шаруватість, тобто нижні горизонти торфу 
мають меншу масу в порівнянні з розташованими вище, що 
пояснюється шаруватістю складення торфового покладу.  

 

3.Галогенні ґрунти 

Поширення і площа галогенних ґрунтів. Засолені ґрунти не 
мають чіткої приуроченості до будь-якої визначеної зони; як 
інтразональні, вони зустрічаються у різних грунтово-кліматичних 
зонах. Більш усього ці ґрунти поширені в зоні сухих степів, 
напівпустель і пустель. Досить часто зустрічаються в чорноземно-
степовій і лісостеповій зонах (на Україні і у районах Західного 
Сибіру). Окремі плями їх зустрічаються в лісовій зоні і навіть у 
тундрі. Загальна площа засолених ґрунтів у світі складає близько 
52,3 млн. га, або 2,4% усіх ґрунтів, а в комплексі з іншими ґрунтами 
цього генезису- 120 млн. га, або 5,4%. На Україні галогенні ґрунти 
займають площу понад 2 млн. га. 
Ґрунти, що містять по профілю і особливо у верхньому 

ґрунтовому горизонті надлишкову кількість водорозчинних солей, 
називають солончаками. 

В залежності від хімізму засолення вміст водорозчинних солей у 
солончаках становить від 0,6...0,7 і навіть більше 2%. Ґрунти з 
меншим вмістом солей за ступенем їх засоленості поділяють на 
слабо-, середньо- і сильнозасолені. Ступінь засолення 
встановлюється за загальним вмістом солей у водній витяжці з 
урахуванням їх хімізму.  
За глибиною залягання сольового шару засолені ґрунти 

класифікуються на солончаки і поверхнево солончакові ґрунти - 

глибина верхньої границі сольового шару 0...30 см, 

високосолончакуваті - 30...50 см, глибокосолончакуваті - 100...150 

см, глибокозасолені - 150...200 см. 

Солончаки утворюються головним чином при близькому 
заляганні мінералізованих ґрунтових вод в умовах випітного 
водного режиму. Вони можуть формуватися і на засолених 
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ґрунтоутворюючих породах, наприклад, на засолених морських 
відкладах, у районах поширення засолених озер і в приморських 
областях у результаті переносу солей вітром. Деяке значення у 
формуванні засолених ґрунтів, у т.ч. і солончаків, має і рослинність. 
Солі, що утворюються при мінералізації рослинних решток в 
умовах аридного клімату можуть накопичуватися у верхніх шарах 
ґрунту. Засолені ґрунти, у т.ч. і солончаки і можуть формуватись в 
результаті вторинного засолення, тобто прискореного засолення 
ґрунтів в умовах зрошення внаслідок порушення гідрологічного 
режиму, застосування завищених поливних норм, при незадовільній 
роботі дренажу. Тоді відбувається підйом мінералізованих 
ґрунтових вод до поверхні і накопечення легкорозчинних солей у 
верхніх горизонтах ґрунту. Вторинне засолення ґрунтів може 
розвиватися і при використанні для зрошення вод з підвищеною  

мінералізацією (більше 1,5 г/л). 
 

Питання для самоконтролю: 

1. Які грунти відносяться до азональних? 

2. Що таке торфовище? 

3. Які грунти називають солончаками? 

4. Як відбувається формування боліт за В.Н.Сукачовим? 

5. Як формуються засолені грунти? 

 

 

Тема 12.Грунти гірських областей 

 

1.Особливості формування гірських ґрунтів. 
2.Висотна поясність ґрунтового покриву гірських країн. 

3.Основні типи гірських ґрунтів та  їх використання. 
 

1.Особливості формування гірських ґрунтів 
В горах багато місцевих кліматів і кліматичних інверсій, тоб-то 

відхилень від нормальної закономірності клімату. Це зумовле-но 
різними напрямками гірських хребтів, характером гірських до-лин і 
ущелин. Особливості орографії гірського масиву зумовлю-ють 
характер перерозподілу атмосферних опадів, сонячної енергії, 
визначають напрям і швидкість вітру, зумовлюють виникнення 
хмарності тощо. 
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Внаслідок процесів денудації відбувається постійне переміщення 
верхніх шарів дрібнозему, що визначає ма-лу потужність 
ґрунтового профілю. Гірські ґрунти на будь-якій ділянці схилу 
постійно збагачуються продуктами вивітрювання і 
ґрунтоутворення, принесеними з вищих ділянок, і постійно 
збід-нюються в результаті їх поверхневого змиву та геохімічного 
від-току. Бурхливі потоки води часто оголюють скелі, утворюють 
широкі глинисті поверхні на шлейфах схилів і конуси виносу в 
місцях виходу річок на рівнину. 
Гірські ґрунти формуються на продуктах вивітрювання 

різноманітних гірських порід. В основному це щільні відклади, які 
зумовлюють малу по-тужність ґрунтового профілю і високу 
щебенюватість ґрунтової маси.  
Найпоширенішими ґрунтоутворюючими породами е продукти 

вивітрювання крейдяних, третинних осадових відкла-дів (вапняків, 
пісковиків, сланців). У горах в основному формуються елю-віальні 
кори вивітрювання, а в безстічних міжгірських западинах і 
котловинах — акумулятивні. Отже, для гірських територій 
харак-терна строкатість ґрунтоутворюючих порід, яка зумовлює 
строкатість. 

 

2.Висотна поясність ґрунтового покриву гірських країн 
Висотну поясність гірських ґрунтів вперше встано-вив В. В. 

Докучаєв у 1899 році на основі досліджень ґрунтового покриву 
Кавказу. 
У гірських країнах основні типи ґрунтів розташовані у виг-ляді 

висотних зон (поясів), які послідовно змінюють одна одну в міру 
наростання абсолютної висоти. В. В. Докучаєв припускав, що 
вертикальна зональність за складом зон аналогічна широтній 
зональності. Наступними спостереженнями його послідовників цю 

ідею було підтверджено і разом з цим було встановлено, що 
вер-тикальна зональність має свої особливості як за складом типів 
ґрунтів, так і за характером їх розташування. 
Багато уваги ґрунтознавці приділили розробці положення про 

структуру вертикальної зональності ґрунтів. Було доведено, що 
зміна вертикальних ґрунтових зон визначається насамперед 
поло-женням гірської країни в системі ґрунтово-біокліматичних 
поясів та положенням її щодо океану.  
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Виходячи з цього, С. С. Неуструєв (1931) писав, що в горах, які 
лежать в зоні пустинь, першою вер-тикальною зоною будуть 
пустинні ґрунти. З підняттям у гори вони переходять у степові. 
Вище формується пояс лісових ґрунтів, по-тім лучних і гірсько-
тундрових. Якщо гори розташовані в лісовій зоні, то ні пустинь, ні 
степів не буде. 
Положення гірської країни поблизу морського узбережжя або в 

центрі континенту визначає ступінь вологості гірського клімату і 
певним чином впливає на характер вертикальної поясності. 
Таким чином, характер вертикальної поясності ґрунтів гірських 

країн визначається закономірністю горизонтальної зональності і 
фаціальністю. Тому структура вертикальної зональності ґрунтів в 
різних ґрунтово-біокліматичних областях матиме свої особливос-ті. 
Як приклад наводимо структуру вертикальної зональності ґрунтів 
континентальних областей.  

 

3.Основні типи гірських ґрунтів та особливості їх використання 

За умовами рельєфу гірські ґрунти поділяють на три групи: 
- гірсько-схилові, формуються на схилах крутизною понад 10°. 

До назви типу цих ґрунтів додають слово «гірський» (наприклад, 
чорнозем гірський, підзолистий гірський тощо); 

- нагірно-рівнинні, формуються в горах на відносно вирівняних 
ділянках крутизною менше 10° (наприклад, чорноземи вилугува-ні 
нагірно-рівнинні). Цю групу ґрунтів використовують у 
земле-робстві; міжгірно-рівнинні і гірсько-долинні, сформовані на 
рівнинах і схилах з крутизною до 5° (річкові тераси, делювіальні 
шельфи тощо наприклад, чорноземи вилуговані міжгірно-рівнинні). 

- гірсько-лучні ґрунти є самостійним оригінальним типом 

ви-сокогірних ґрунтів. Вони формуються під лучною різнотравною 

рослинністю субальпійського і альпійського поясів на різних 
грунтоутворюючих породах. Здебільшого це вилугувані продукти 
ви-вітрювання щільних порід. 
На висоті цих поясів випадає 1000—1500 мм опадів за рік, а 

випаровуєтся в 2-3 рази менше. Це зумовлює промивний водний 
режим ґрунтів цього типу. 
Профіль гірсько-лучних ґрунтів слабко диференційований на 

генетичні горизонти і має невелику потужність (до 60-70 см). В 

його будові виділяють такі горизонти: 
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Горизонт Аd - дерновий, щільний, дуже переплетений коре-нями 
трав'янистих рослин. Потужність до 10 см. 

Горизонт А - гумусний, темно-бурого або коричньовато-бурого 
забарвлення, структура дрібногрудкувата або зернисто-грудку-вата, 
з включенням грубих уламків. Потужність 10-20 см. 

Горизонт АС - перехідний, світло-коричневато-бурого 
забарв-лення, структура грудкувата, фрагментарний. Потужність 
15— 25 см. 

Горизонт С - ґрунтоутворююча порода, фрагментарний елювій 
або делювій потужністю 20-30 см. 

Горизонт О - підстилаюча порода. 
Високогірні ґрунти в землеробстві використовуються мало. Це 

зумовлено складністю рельєфу, малою потужністю гумусного 
го-ризонту, значною щебенюватістю та іншими причинами. Майже 
всі гірсько-тундрові, гірсько-лучні і гірсько-степові ґрунти 

відве-дені під пасовища. У гірсько-підзолистій зоні освоєно не 
більше 3 % території під всі сільськогосподарські угіддя. Решта 
території зайнята лісом. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які особливості формування гірських ґрунтів? 

2. Що відбувається в процесі денудації? 

3. Які основні типи гірських грунтів? 

4. Які породи є найпоширенішими у процесі фомування гірських 

грунтів? 

5. Чи використовуються у землеробстві гірські грунти? 
 

 

Тема 13. Ерозія та заходи боротьби з нею  

1.Водна ерозія. 

2.Вітрова ерозія. 

3.Заходи боротьби з ерозією ґрунтів. 
 

1.Водна ерозія 

Ерозія - руйнування ґрунтів і ґрунтоутворюючих порід водою і 
вітром. У залежності від часу прояву і ступеня вираженості 
розрізняють древню, нормальну (геологічну) і прискорену (сучасну) 
ерозію. 
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Водна ерозія відбувається під дією атмосферних опадів, що 
стікають по поверхні ґрунту, і поділяється на площинну, або 
поверхневу, і лінійну, або яружну. Площинна ерозія - це змив 
верхніх горизонтів ґрунту, лінійна - розмив ґрунту в глибину 
концентрованими струменями води з утворенням вибоїн, вимоїн і 
ярів. 

Ерозія ґрунтів завдає великої шкоди народному господарству, 
насамперед сільському. Змив і розмив ґрунтів, що супроводжується 
акумуляцією відкладень, руйнує ріллю, сіножаті, пасовища. 
Еродовані ґрунти щорічно втрачають гумус, а з ним - азот і 
елементи мінерального живлення, у кількостях, що перевершують 
норми внесених у ґрунт добрив на оброблюваних землеробських 
нееродованих площах. Усе це призводить до зниження на 20...60% і 
більше врожаїв вирощуваних культур. 
Яри створюють незручності при проведенні польових робіт, а 

розростаючись, призводять до знищення використовуваних у 
землеробстві площ, руйнують дороги і дорожні споруди. Продукти 
руйнування ґрунту, що утворюються при ерозії, зумовлюють 
замулення водойм і русел рік, зрошувальних мереж, каналів, 
ставків, створюють небезпеку для житла і присадибних будівель. 
Розвиткові ерозії сприяють оранка і рядковий посів уздовж 

схилів, а також розорювання схилів з ухилом понад 10...15°, 

неурегульований випас худоби і системне зведення лісів. 
 

2.Вітрова ерозія 

Вітрова ерозія проявляється частіше в зонах нестійкого 
зволоження, у посушливих регіонах, особливо в пустелях і 
напівпустелях. Вітрова ерозія проявляється у місцевому 
(повсякденному) розвіюванні (дефляції) і пилових (чорних) бурях. 
Дія вітру слабкіше проявляється на зволожених ґрунтах, яким 

властива збільшена зв’язність, а прискорений ріст рослин сприяє 
швидкому формуванню ґрунтозахисного покриву. Пилові бурі 
розвиваються при дуже сильних вітрах, які підхоплюють і 
переносять на значні відстані дрібні ґрунтові частки. За один-два 
дні вони зносять досить значні товщі навіть суглинкового 
розпиленого ґрунту і призводять до загибелі посівів на великих 
площах. Пилові бурі завдають великої шкоди землеробству, 
ушкоджують посіви, місцями цілком видувають гумусовий шар. 
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Територія, що піддається пиловим бурям, іноді простягається в 
довжину на 1000 і більше км. 

Повсякденна (місцева) ерозія протікає без пилових бур; вона 
повільно, але постійно руйнує ґрунт, особливо сильно 
проявляючись на схилах. При цьому можуть виникати так звані 
смерчі і поземка. У першому випадку вітер піднімає частки ґрунту 
на велику висоту, утворюючі стовпи пилу; у другому -  на висоту до 
1,5 м, пересуваючи стрибкоподібно, або швидко перекочуючи їх по 
поверхні й ушкоджуючи (зсікаючи) на шляху рослини. 

 

3.Заходи боротьби з ерозією ґрунтів 
Попередження ерозії і ефективна боротьба з нею можливі тільки 

у тому випадку, коли протиерозійними заходами охоплена вся 
територія - від вододілу до русла ріки. 
Боротьба з ерозією ґрунтів повинна бути спрямована головним 

чином на усунення причин, що породжують її, а не тільки проти 
наслідків цього явища. Для цього розробляють комплекс 
протиерозійних агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних 
заходів на основі науково-обгрунтованої організації земельної 
території (або й ландшафту - в цілому). 
Цей комплекс і система заходів складаються з захисту ґрунтів 

шляхом створення лісових і лучних смуг, відтворення структури 
ґрунтів і управління культурним мікрорельєфом при обробітку 
ґрунтів, а також влаштуванням канав, валів, терас, гребель, загат, 
водовідвідних і водозбирних споруд (лотків, балок, водозливів, 
кротових дрен, щілин) для регулювання поверхневого стоку. 
Методи боротьби з ерозією поділяють на дві групи: пасивні  

(профілактичні) й активні. Активні методи боротьби базуються, 
головним чином, на інженерних заходах попередження виникнення 
ерозії (кріплення схилів і дна ярів дерниною, камінням, бетоном, 

влаштування перепадів, балок, терас, загат, гребель і т. ін.). Сюди 
відноситься також нормовані боронування, рихлення ґрунту, 
знищення ґрунтової кірки, контурна оранка, безвідвальна оранка, 
влаштування огороджувальних канав і валиків, закріплення 
поверхні рослинністю, дощування, підгрунтове зрошення. 
Одним з ефективних і найбільш доступних компонентів 

протиерозійної агротехніки є обробіток ґрунту поперек схилу, 
культивація (крім посівної) і рядковий посів або посадка 
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сільськогосподарських культур поперек схилу. Борозни, гребені і 
рядки рослин, що сформувалися при цьому, затримують 
поверхневий стік, сприяють переводу його у ґрунтовий, зменшуючи 
тим самим змив і розмив ґрунту. Важливий протиерозійний захід - 
покриття поверхні ґрунту рослинними рештками. Ґрунти вкритті 
рослинністю, особливо багаторічною, як правило, надійно захищені 
від ерозії. Дослідження проведені в Черкаській області показують, 
що під лісовою рослинністю навіть на схилах до 25-30% змиву 
ґрунту не спостерігається (М.М. Дрюченко, 1938).  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що називають ерозією грунту? 

2. Які види ерозії Вам відомі? 

3. Що таке водна ерозія? 

4. Що називають вітровою ерозією? 

5. Заходи по боротьбі з ерозією грунту. 
 

 

Тема 14. Предмет і зміст землеробства 

 

1.Загальні поняття.  

2.Фактори життя рослин і закони землеробства. 

 

1.Загальні поняття 
Наука в розвитку сільськогосподарського виробництва має 

особливо важливе значення. Це зумовлено багатьма причинами і 
насамперед багатогранністю і складністю процесів, які 
забезпечують акумуляцію сонячної енергії і перетворення її в 
органічну речовину - джерело життя. 
Процес створення врожаю пов’язаний з наявністю певних 

зовнішніх умов, з їх динамікою в часі з різною здатністю рослин 
використати ґрунтові і кліматичні умови і протистояти 
несприятливим фізичним та біологічним впливам. 

За умов біологічного землеробства обов’язкові такі фактори: 
• ведення землеробства з урахуванням природних чинників 

формування ґрунту, відновлення його родючості, формування 
екосистеми; 
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• включення в структуру посівних площ одно- і багаторічних 
бобових культур з метою біологічної фіксації азоту бульбочковими 
та іншими бактеріями, забезпечити їхню потребу і збагатити на 
нього ґрунт, а не шляхом хімічного синтезу та внесенням 

мінеральних азотних добрив; 
• біологічне розпушення й оструктурення ґрунту кореневою 

системою рослин, ґрунтовими мікроорганізмами і дрібними 
тваринами, а не важкими знаряддями й механізмами при великих 
затратах енергії з використанням техніко- механічного розпушення; 

• боротьба біологічними методами (з використанням 

агротехнічних прийомів) з бур’янами шляхом чергування культур у 
сівозміні. Обмеження або позбавлення 
їх природних факторів (волога, світло, повітря, грантові поживні 

речовини) чи подавлення кореневими виділеннями інших рослин 
замість використання синтетичних гербіцидів; 

• боротьба біологічними методами з хворобами і шкідниками 
шляхом обґрунтованого чергування культур, вибору стійкіших 
видів, сортів і гібридів відповідно до місцевих умов та методів 
активації природних ворогів — шкідників, а не внесенням хімічних 
засобів (біоцидів — гербіцидів, інсектицидів, нематоцидів, 
фунгіцидів, акарицидів та ін.). 

 

2.Фактори життя рослин і закони землеробства 
Завдяки багаторічним дослідженням переважно в галузі 

фізіології рослин та агрохімії досить повно встановлено потреби 
рослин у факторах життя, які становлять їх матеріальну та 
енергетичну основу. Умови зовнішнього середовища (ґрунт та 
атмосфера) помітно впливають на використання рослинами води і 
елементів мінерального живлення. Серед умов життя рослин 
основами є агрофізичні та агрохімічні властивості ґрунту, склад 
ґрунтового та приземного повітря, наявність у ґрунті життєздатного 
насіння бур’янів, збудників хвороб і шкідників та ін. Від умов 
зовнішнього середовища ґрунту та атмосфери значною мірою 

залежить регулювання і використання рослинами факторів життя. 
Для росту й розвитку будь-якої зеленої рослини необхідні дві 

групи факторів:  
1) космічні - світло та тепло;  

2) земні - вода, повітря і поживні речовини. 
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На ріст і розвиток рослин впливають не лише фактори життя, а й 
умови, за яких проявляється дія факторів життя. Під умовами 
середовища слід розуміти зовнішні умови, за яких проявляється дія 
факторів життя. Умови середовища поділяються на три групи:  

1) ґрунтові (будова орного шару, структура, кислотність 
ґрунту та ін.);  

2) фітологічні (наявність бур’янів, шкідників і хвороб); 

 3) агротехнічні (своєчасність і якість проведення польових 

робіт). 
Взаємодія факторів життя рослин під час їх росту і розвитку 

надзвичайно складна, багатогранна і протягом тривалого часу є 
предметом вивчення біологічних та агрономічних наук. 
Суть закону незамінності і рівнозначності факторів життя 

рослин полягає в тому, що всі фактори життя рослин незамінні й 
абсолютно рівнозначні. Жоден з них не може бути замінений 
іншим, навіть при надлишку останнього. Цей закон сформулював В. 

Р. Вільямс. 
Дійсно, не можна замінити воду світлом або азот фосфором, 

оскільки кожний фактор життя виконує певну фізіологічну 
функцію. Поняття рівнозначності слід розуміти так, що немає 
головних і другорядних факторів життя навіть тоді, коли для рослин 
будь-який із них необхідний у незначній кількості, серед яких — 

окремі частини спектра сонячного променя, наявність у повітрі 
кисню, азоту, вуглекислоти, температура в певних інтервалах, 
різноманітні біологічно важливі елементи живлення та ін. 
Наступне важливе значення в практичному землеробстві має 

закон мінімуму (закон обмежувальних факторів). Суть його 
зводиться до того, що величина врожаю визначається фактором, 

який перебуває в мінімумі і буде в міру задоволення ним зростати 
доти, поки не буде обмежена іншим фактором. 

Для наочної демонстрації закону мінімуму часто 
використовують «діжку Добенека», висота клепок якої умовно. 
визначає рівень забезпеченості рослин факторами їхнього життя  
Якщо в таку діжку налити воду, то її рівень, що приймається за 

врожай, не буде вищим від рівня найнижчої клепки. Численними 
дослідами встановлено, що найвищий урожай можна одержати 
тільки за оптимальної кількості фактора життя рослин. Обмежувати 
врожай можуть не тільки фактори життя, а й несприятливі умови 
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середовища: ґрунтові, фітологічні, агротехнічні (забур’яненість, 
кислотність та ін.). Виключно велике значення в землеробстві має 
закон сукупної дії факторів життя рослин. Основу цього закону 
сформулював ще в кінці XIX ст. німецький дослідник Лібшер. Суть 
його полягає в тому, що для одержання високого врожаю необхідна 
наявність усіх факторів життя в оптимальному співвідношенні. 
Підтвердженням його є висновок О. О. Зіганшина та Л. П. 

Шарафуліна (1974) про те, що оптимізація факторів життя дозволяє 
більш продуктивно використовувати не тільки ті, які знаходяться в 
мінімумі, а й ті, що присутні в достатній кількості.  
Найстарішим, але постійно актуальним є закон повернення 

поживних речовин у ґрунт, відкритий у середині XIX ст. одним із 
основоположників агрохімії Ю. Лібіхом. Зміст його зводиться до 
того, що всі речовини, які задіяні при створенні врожаю, повинні 
бути повністю повернуті в ґрунт з добривами. Порушення цього 
закону, за твердженням Ю.Лібіха, рано чи пізно повинно 
призводити до втрати ґрунтом його родючості. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Як Ви розумієте землеробство. 

2. З чим пов'язаний процес утворення врожаю? 

3. Які фактори є обов’язковими при біологічному землеробстві? 

4. Скільки факторів необхідно для росту і розвитку рослин? 

5. Закони землеробства. 
 

 

 

Тема 15. Види обробітку грунту 
 

1.Завдання обробітку ґрунту та його теоретичні основи. 

2.Заходи обробітку ґрунту і їх класифікація Заходи основного 

обробітку ґрунту. 
3.Система обробітку ґрунту. Способи поглиблення та 

окультурення орного шару. 
 

1.Завдання обробітку ґрунту та його теоретичні основи 
Обробітком ґрунту називається механічна дія на ґрунт за 

допомогою знарядь і машин, спрямована на покращення умов росту 
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культурних рослин. Основні завдання обробітку ґрунту 
реалізуються під час таких технологічних процесів, як 
перевертання, перемішування, розпушування, ущільнення ґрунту, 
вирівнювання його поверхні та підрізування бур'янів. 
Правильний обробіток грунту займає найважливіше місце в 

регулюванні ґрунтових умов життя. Його значення полягає у 
створені оптимального орного і посівного шарів, окультуренні 
полів та боротьбі із засміченістю грунту й забур’яненістю посівів. 
Особливо зростає значення обробітку грунту при внесенні добрив, 
меліорації та створенні схожості насіння сільськогосподарських 
культур. Вплив обробітку пов’язаний також з регулюванням 

доступності рослинам поживних речовин. 
Отже, основні завдання обробітку грунту такі: 

• Змінити будову й агрегатний стан грунту, який обробляється, з 
метою створення сприятливих для рослин водного, теплового, 
повітряного і поживного режимів, забезпечити активізацію 

мікробіологічних процесів, кращий розвиток кореневих систем 

культурних рослин; 
• Посилити кругообіг елементів живлення приорювання (підняття 
їх з глибших шарів грунту); 

• Забезпечити ефективні боротьбу з бур’янами, провокуючи 
проростання їх насіння і знищуючи сходи та вегетативні органи 
їх розмноження, а також збудників хвороб та шкідників 
сільськогосподарських культур; 

• Забезпечити рівномірне загортання на необхідну глибину у грунт 
рослинних решток, органічних і мінеральних добрив; 

• Знищити небажану рослинність на ново освоюваних землях, 
позбавити життєдіяльності дернину при первинному обробітку 
задернілих грунтів; 

• Захистити грунт від розвитку водної і вітрової ерозії; 
• Забезпечити відповідні умови для загортання насіння 
сільськогосподарських культур на оптимальну глибину під час 
сівби; 

• Зберегти і нагромадити вологу в грунті; 
• Створити умови для пониження сольових горизонтів і 
запобігання підвищенню рівня підгрунтових вод. 
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2.Заходи обробітку ґрунту і їх класифікація 
Під заходом (прийомом) обробітку грунту розуміють 

одноразовий вплив того або іншого знаряддя на грунт. Заходи 
обробітку поділяють на загальні, тобто такі, які використовують для 
основних технологічних процесів при вирощуванні більшості 
сільськогосподарських культур; спеціальні, тобто такі, як мають 
особливі завдання і не можуть бути здійснені при виконанні 
загальних заходів. Їх проводять спеціальними знаряддями під 
окремі сільськогосподарські культури або у виняткових грунтово-
кліматичних умовах. Культивація - обробіток ґрунту культиватором 

з метою розпушування, часткового перемішування та вирівнювання 
ґрунту на глибину 5-12 см, інколи глибше, підрізування бур'янів. 
Культивація буває суцільною і міжрядною. За допомогою 

міжрядної культивації також можна проріджувати рослини, 
підгортати їх Лущення - це післяжнивне розпушування ґрунту з 
певним обертанням скиби з метою знищення і провокації до 
проростання бур'янів, запобігання випаровування вологи, знищення 
збудників хвороб і шкідників, створення оптимальних умов для 
наступних обробітків ґрунту. Боронування - це поверхневий 
обробіток ґрунту, за якого відбувається рихлення, часткове 
перемішування, вирівнювання поверхні ґрунту, знищення бур'янів, 
а також і проривання культурних рослин та закриття вологи.  

Шлейфування - це прийом обробітку ґрунту, спрямований на 
вирівнювання і часткове розпушування його поверхні. Проводять 
навскіс до основного обробітку за допомогою волокуш, шлейф-

борін, під час закривання вологи та передпосівному вирівнюванні.  
Дискування – захід поверхневого або мілкого обробітку грунту 

дисковими знаряддями для розпушування, кришення, часткового 
перемішування і обертання верхнього шару, підрізання вегетуючих 
бур’янів і загортання їх насіння у грунт, подрібнення дернини і 
рослинних решток, щоб рівномірно їх розподілити по полю, а за 
потреби – й для подрібнення брил і грудок після оранки.  

 Коткування - це поверхневий обробіток ґрунту, який полягає в 
ущільненні й подрібненні брил та грудок з вирівнюванням 

верхнього шару ґрунту. Коткування проводять гладкими, 
зубчастими, кільчасто-шпоровими та іншими типами котків, що 
можуть бути різної ваги.  
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Чизелювання – захід мілкого, середнього чи глибокого 
безполицевого обробітку чизельним знаряддям, за якого грунт 
добре розпушується, частково перемішується і кришиться.  

Фрезерування - розпушування ґрунту фрезою на глибину до 20 

см. Основним робочим органом фрези є барабан з ножами, що 
швидко примусово обертається і тим самим інтенсивно рихлить і 
перемішує ґрунт. 

 Борознування – спеціальний захід обробітку грунту для 
утворення борозен під час оранки плугами загального призначення 
із знятими через один корпус полицями. Такий обробіток є 
протиерозійним і називається комбінованою оранкою. 

 Валкування – агротехнічний захід обробітку на одно пологих 
схилах, за допомогою якого створюються тимчасові земляні валики 
до 15-25 см заввишки для затримання талих вод і снігу.  

Гребенування – спеціальний захід обробітку грунтів з низькою 

водопроникністю і малим орним шаром.  

Лункування – спеціальний захід обробітку грунту з метою 

створення на його поверхні лунок-заглиблень місткістю по 20-25 л 
до 10 тис на 1 га для затримки талої води.  

Щілювання – спеціальний захід обробітку грунту для нарізання 
глибоких щілин з метою поліпшення водопроникності і запобігання 
водної ерозії.  

Малування – спеціальний захід обробітку грунту, який 

забезпечує вирівнювання і часткове ущільнення верхнього шару 
грунту. Застосовують цей захід для підготовки поля до сівби і після 
поливів.  

Грядування – захід обробітку грунту, який забезпечує створення 
гряд на поверхні грунту. 

 

3.Заходи основного обробітку ґрунту 
Заходи обробітку грунту загального призначення – це такі, що 

застосовують з метою виконання основних технологічних процесів. 
До них відносять оранку, плоско різний обробіток, чизелювання, 

культивацію, шлейфування, боронування, лущення, фрезерування, 
коткування. 
Якщо як основний захід обробітку ґрунту обрано безполицевий 

варіант (плоскорізне розпушування або чизелювання), то в такому 
разі знищення кореневищних бур’янів досягають способом 
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виснаження їхніх кореневищ. Тоді технологія зяблевого обробітку 
ґрунту об’єднує такі заходи: після збирання раннього попередника 
ґрунт дискують у двох напрямах на глибину 12–14 см важкими 
дисковими боронами, а потім проводять 3–4 культивації 
культиваторами–плоскорізами (КПШ–6, КПШ–9) на глибину 12–14 

см, визначаючи кожного разу час чергового з’явлення сходів 
бур’янів після попередньої культивації. 

 В умовах коренепаростквого типу забур’яненості полів, 
особливо при недостатньому зволоженні й на важких ґрунтах, 
високий проти бур’яновий ефект забезпечує варіант поліпшеного 
пошарового зяблевого обробітку з використанням механізму 
виснаження запасів пластичних речовин у кореневій системі цих 
бур’янів (осот рожевий, осот жовтий, березка польова, степовий 
гірчак повзучий тощо). Технологія цього варіанта складається з 
лущення стерні дисковими лущильниками на глибину 6–8 см після 
збирання раннього попередника, повторного лущення лемішними 
лущильниками або культиваторами–плоскорізами через 10–12 днів 
на глибину 12–14 см в агрегаті з важкими зубовими чи голчастими 
боронами, а в посушливу погоду — з кільчасто-шпоровими 
котками. Потім для знищення сходів бур’янів, що з’являються, 
запобігання утворенню ґрунтової кірки поля кілька разів 
обробляють культиваторами в агрегаті з боронами або одними 
боронами. Основний захід на потрібну глибину виконують пізно 
восени — наприкінці вересня чи у жовтні — плугом або чизелем чи 
плоскорізом. 

Тришаровий глибокий обробіток спеціальними ярусними 
плугами різної конструкції, під час якого переміщуються три 
суміжні шари грунту з одночасним обертанням кожного і 
незначним перемішуванням їх. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що називають процесом обробітку грунту? 

2. Значення обробітку грунту. 
3. Які основні завдання обробітку грунту? 

4. Що таке захід обробітку грунту? 

5. Які Вам відомі прийоми обробітку грунту? 
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Тема 16. Бур’яни та засоби захисту від них 

 

1.Поняття про бур’яни та їх походження. 

2.Класифікація бур’янів. 
3.Хімічні заходи захисту сільськогосподарських культур 

від бур’янів. 
 

1.Поняття про бур’яни та їх походження 
Історія землеробства налічує близько 14-15 тисячоліть. Уже з 

початку виникнення землеробства рослинність була розподілена на 
культурну, яку вирощують для одержання урожаю, і дику, яка 
добре використовує екологічні умови і не використовується 
людиною. Таким чином, бур’яни є компонентом агроценозів. 
Бур’яни - це дикорослі рослини, що засмічують 

сільськогосподарські угіддя, знижують продуктивність та якість 
урожаю вирощуваних культур. Культурні рослини, які засмічують 
посіви інших культур, називають засмічувачами. За місцем 

поширення всі бур’яни поділяють на сегетальні, які засмічують 
польові угіддя, та рудеральні, які поширені на смітниках. Окремо 
виділяють групу карантинних видів — особливо шкідливі бур’яни, 
яких немає або вони обмежено поширені на території України. 
В ході еволюції види бур’янів набули особливих властивостей і 

виживають тільки в певних агрофітоценозах. Ці види називають 
спеціалізованими бур’янами. Серед них особливо виділяються 
важковідокремлювані бур’яни, насіння або плоди яких за 
морфологічними, фізичними та іншими ознаками схожі з насінням 

основної культури і відокремлюються від нього тільки 
спеціальними засобами. 
Бур’яни є конкурентами сільськогосподарських рослин у 

використанні факторів життя, тому наявність їх у культурних 
агрофітоценозах недопустима. Вони дуже пристосовані до умов 
середовища, мають високу конкурентоспроможність у посівах. 
Шкода, яку завдають культурним рослинам бур’яни, дуже велика. 
За даними Міжнародної організації з продовольства і сільського 
господарства, втрати сільськогосподарської продукції від бур’янів 
та інших шкідливих організмів в усьому світі оцінюються в 75 млрд 
дол. за рік, що становить третю частину потенційно можливого 
збору врожаю. 
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Від забур’яненості полів світові втрати врожаю тільки зернових 
культур сягають 167,4 млн. т, або 34,8% потенційного врожаю, 

зокрема втрати зерна пшениці становлять 34,5 млн. т, або 23,9% 

світового потенційного врожаю. 

У нашій країні зниження валових зборів сільськогосподарських 
культур внаслідок забур’яненості становить 25-30%, в окремих 
випадках перевищує 50%, а на сильнозабур’янених полях може 
бути зведений нанівець. 
Зниження врожаю окремих культур може сягати: озимої пшениці 

й жита – 55 ¬ 60%, ярого ячменю - 40-45%, картоплі - 40-55%, 

цукрових буряків - 50-80%, кукурудзи -  50-70%, льону - 35-45%. 

Розрахунки свідчать, що втрати від бур’янів у землеробстві України 
на всій площі ріллі щороку становлять мільйони тон: зерна - 8-10, 

цукрових буряків - 15-18, картоплі - 5-6, соняшнику - 0,5-1,0 і 
значну кількість іншої продукції галузі землеробства. 

 

2.Класифікація бур’янів 
Відповідно до єдиної ботанічної класифікації бур’яни належать 

до певних класів, порядків, родин, видів та підвидів. Поділ на класи 
одно- і двосім’ядольних рослин, виділення окремих родин рослин 
має певне значення для системи захисту посівів від бур’янів, а 
також при застосуванні гербіцидів.  
Проте в практиці сільськогосподарського виробництва 

користуються класифікацією, за якою рослини поділяють на групи 
залежно від місця оселення, характеру живлення, тривалості життя, 
способу розмноження тощо.. 
За місцем оселення бур’яни належать до посівних (сегетальних) і 

смітникових (рудеральних). Посівні бур’яни ростуть на полях, 
городах, луках і пасовищах, у садах, а смітникові - поблизу 
помешкань людей, тваринницьких приміщень, по узбіччях доріг, на 
пустирях тощо. Багато бур’янів біологічно пристосувалися до життя 
і способів вирощування певних культур і є типовими й 
специфічними їх засмічувачами. Так, специфічний засмічувач льону 
- пажитниця льонова, кукіль звичайний, проса - мишій сизий і 
зелений, плоскуха звичайна, а озимих - метлюг звичайний, 
підмаренник чіпкий, сокирки польові та ін. 
За характером живлення бур’яни поділяють на три групи. 
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Бур’яни-паразити (незелені рослини), що нездатні до 
самостійного синтезу органічних речовин, оскільки не мають 
хлорофілу. Вони не мають коренів, а використовують поживні 
речовини рослин-живителів. Бур’яни-паразити за місцем 

паразитування на рослинах поділяють на стеблові (повитиця) й 
кореневі (вовчки). 

Рослини-напівпаразити (дзвінець великий, перестріч польовий, 
кравник пізній, омела біла) приростають до коріння або стебел 
інших рослин і використовують їхні поживні речовини, але в них є 
зелені листки і вони засвоюють вуглекислоту з повітря; ці рослини 
здатні до фотосинтезу.  

Зелені рослини - це найбільш чисельна група бур’янів. Вони 
мають хлорофіл, зелені листки, асимілюють, завдяки кореневій 
системі використовують поживні речовини і воду з ґрунту. 

 

3.Хімічні заходи захисту сільськогосподарських культур 

від бур’янів 
Про можливість знищення рослин концентрованими розчинами 

солей було відомо досить давно. Проте тільки в кінці XIX ст. 
встановили, що деякі хімічні речовини можуть знищувати одні 
рослини, не пошкоджуючи при цьому інших. Фітотоксичні 
властивості були виявлені в мідного та залізного купоросу, 
азотнокислої міді, натрієвої селітри, сульфату амонію, каїніту, 
ціанаміду кальцію та сірчаної кислоти.  
Важливе значення для роботи з гербіцидами має ознайомлення з 

гігієнічною класифікацією. Відповідно до неї гербіциди 
розрізняються: за токсичністю речовини, введеної в шлунок 
експериментальним тваринам. Причому речовина ЛД50 

використовується в летальній дозі (мг. на 1 кг. живої маси) і 
спричинює загибель 50% тварин. За цією ознакою всі гербіциди 
поділяють на 4 класи:  
1. Надзвичайно небезпечні - ЛД50 менше 15 мг/кг.  
2. Високонебезпечні - ЛД50 15-150 мг/кг.  
3.  Помірно небезпечні - ЛД50 151-5000 мг/кг.  
4. Малонебезпечні - ЛД50 більше 5000 мг/кг. 

 Токсикологи класифікують гербіциди також за ступенем 

леткості, за коагуляцією, за стійкістю до розкладання в 
зовнішньому середовищі. 
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За характером дії на рослини гербіциди поділяють на дві групи: 
вибіркової (селективної) та суцільної (загальної) дії. Гербіциди 
вибіркової дії при певних нормах застосування у відповідні строки 
знищують тільки бур’яни, не пошкоджуючи при цьому культурних 
рослин. До них належать препарати 2,4-Д, 2 М-4Х, нітрофенолів, 
карбоматів, триазинів та ін. Вони широко застосовуються для 
прополювання зернових культур, льону, цукрових буряків, 
кукурудзи. 
Гербіциди суцільної дії знищують і бур’яни, і культурну 

рослинність. Їх застосовують для повного знищення бур’янів у 
каналах при будівництві штучних водойм, а також для боротьби з 
особливо злісними бур’янами (степовий гірчак звичайний, пирій 
повзучий та ін.). 
За способом дії (характер пошкодження рослин) гербіциди 

вибіркової та суцільної дії поділяють на контактні і системні. 
Контактні гербіциди діють на ті органи рослин, на які 

потрапляють, спричинюючи пошкодження листя і стебел внаслідок 
реакції, що відбувається між хімічною речовиною і рослиною, або 
внаслідок зневоднення тканини рослин. Системні гербіциди 
проникають в органи рослин (корені, листя) і через провідні 
тканини кореня та стебла — в зони і точки росту. Там вони 
викликають фізіолого-біохімічні відхилення патологічного порядку: 
зовсім змінюється обмін речовин і через деякий час рослини гинуть. 
Слід сказати, що ці поділи є до певної міри умовними. 

Наприклад, високі норми селективних гербіцидів можуть 
знищувати всю рослинність (атразин, тордон). В одних випадках 
вони можуть застосовуватись як ґрунтові, а в інших - по вегетуючих 
рослинах (група 2,4-Д, деякі триазини - голтікс, пірамін). 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які рослини називають бур’янами?  

2. Яка класифікація бур’янів? 

3. Які бур’яни мають властивості? 

4. Назвіть рослини які відносяться до бурянів-паразитів? 

5. Заходи боротьби з бур’янами ? 
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Тема 17. Сівозміни в землеробстві 
 

1.Наукові основи сівозмін. 

2.Розвиток наукових основ чергування сільськогосподарських  

культур. 

 

1.Наукові основи сівозмін 

Сівозміни забезпечують найраціональніше використання орних 
земель, матеріальних і трудових ресурсів. Вони є організаційно-
територіальною основою сталого землеробства. Порушення їх, 
нехтування елементарними вимогами до чергування культур, 
біології ґрунту і рослин завдає непоправної шкоди культурі та 
сталості землеробства, продуктивності землі. 
Сівозміна дає можливість розробляти технологію вирощування 

сільськогосподарських культур з урахуванням їх взаємного впливу, 
а також післядії кожного заходу, що застосовується під найближчі 
попередники. Ось чому зростання культури землеробства може 
бути забезпечене тільки в разі освоєння правильних сівозмін, які 
відповідають конкретним природно-кліматичним умовам і 
спеціалізації сільськогосподарського виробництва. 
теорії й практики застосування сівозмін в окремих ґрунтово-
кліматичних зонах України, а саме: місце, тривалість вирощування, 
сумісність і період повернення культур у сівозмінах з урахуванням 

вимог інтенсивних технологій, збільшення виробництва 
рослинницької продукції; роль чорного і зайнятого парів при 
інтенсифікації землеробства; ступінь насичення сівозмін 
провідними культурами в господарствах різного виробничого 
напряму тощо. 

Сівозміна - це науково обґрунтоване чергування 
сільськогосподарських культур і парів у часі й на території або 
тільки в часі. Чергування в часі — це щорічна або періодична зміна 
культур і чистого пару на конкретно взятому полі. Чергування на 
території означає, що земельний масив сівозміни поділений на поля, 
де щороку (почергово) вирощуються культури. На кожному полі 
вони чергуються в часі. 
В основі сівозміни лежить науково обґрунтована структура 

посівних площ, під якою розуміють співвідношення площ посівів 
різних сільськогосподарських культур і чистих парів, виражене у 
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відсотках до загальної площі сівозміни. Вона розробляється 
відповідно до спеціалізації господарства. 
Попередником називається культура або пар, які займали дане 

поле в попередньому році. 
Паром називається поле, на якому протягом певного періоду не 

вирощують сільськогосподарських культур і утримують його в 
чистому від бур’янів стані. 

Чистий пар - це поле, вільне від сільськогосподарських культур 
протягом вегетаційного періоду і утримується в чистому від 
бур’янів стані. За строками основного обробітку ґрунту чисті пари 

поділяють на чорні та ранні. 
Чорний пар - це чистий пар, обробіток якого починають влітку 

або восени після збирання попередника. 
Ранній пар - це чистий пар, основний обробіток якого 

починають навесні наступного року після зібраного влітку чи 
восени попередника. 
Чорний пар ефективніший, ніж ранній. Як правило, поле під 

ранній пар залишають тоді, коли з певних організаційних причин 
його не вдається виорати восени. 
Якщо на поверхні ґрунту необхідно залишити рослинні рештки 

для захисту його від ерозії й затримання снігу, поле відводять під 
ранній пар. Оранку на такому полі проводять навесні, коли мине 
загроза пилових бур. 

 

2.Розвиток наукових основ чергування сільськогосподарських 

культур. 
Необхідність чергування культур була давно встановлена 

практикою, але вона не мала достатнього обґрунтування. Ще 
стародавній римський діяч Колумелла вважав, що беззмінне 
вирощування рослин призводить до отруєння ґрунту, 
нагромадження в ньому шкідливих речовин, а також зменшення 
запасів поживних речовин. Звідси випливають рекомендації 
застосовувати гній, сидеральні культури, ретельно обробляти 
землю. Можливість вирощування різноманітних культур, значне 
підвищення продуктивності землеробства, збільшення виробництва 
зернових і технічних культур, велика гнучкість плодозмінних 
сівозмін - все це зробило їх найбільш пристосованими до умов та 
вимог виробництва. 
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Під впливом плодозмінних сівозмін, більш глибокого і 
старанного обробітку ґрунту, широкого і систематичного 
застосування добрив підвищилася родючість полів, зросла їхня 
загальна окультуреність, істотно збільшилися врожаї й загальна 
продуктивність сільського господарства в країнах Західної Європи, 
які їх впроваджували. 
Водночас зміна складу та співвідношення культур у межах 

чотирипільної сівозміни не змогла повністю задовольняти потреб 
господарств. Тому це стали впроваджувати сівозміни з більшою 

ротацією полів. Впровадження плодозмінних сівозмін було лише 
першим кроком на шляху науково-технічного прогресу, 
зумовленого розвитком капіталізму в землеробстві. 
П. А. Костичев і В. Р. Вільямс в основу сівозмін покладали 

структурну теорію, відповідно до якої беззмінне вирощування 
культур призводить до деградації фізичних властивостей ґрунту, 
зокрема його структури. Усі рослини В.Р. Вільямс поділяв на такі, 
що відновлюють структуру ґрунту і підвищують його родючість 
(сумішки багаторічних бобових та злакових трав), і такі, що її 
руйнують (однорічні рослини). Тому й виникала необхідність 
періодичної зміни культур на полі для відновлення втраченої 
ґрунтової структури. 
Визнання водотривкої структури ґрунту головною умовою 

родючості, а багаторічних трав — єдиним засобом її створення 
лягло в основу травопільних сівозмін і травопільної системи 
землеробства. «Система заходів, — писав В. Р. Вільямс (1946), — 

при якій ми підтримуємо тривкість, тобто нерозмивність водою 

грудочкуватої структури ґрунту, носить назву системи 
землеробства». В основу травопільних сівозмін було покладено 
періодичну зміну однорічних рослин сумішками бобових і злакових 
багаторічних трав. 

 

Питання до самоконтролю: 

1. Що називають сівозміною? 

2. Що забезпечується сівозмінами? 

3. Який принцип лежить в основі сівозміни? 

4. Що називають «паром»? 

5. Які види «пару» Вам відомі? 
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Тема 18.Класифікація сівозмін 
 

1.Види сівозмін. 

2.Польові сівозміни. 

3.Сівозміни на зрошуваних землях. 

4.Сівозміни на осушених землях. 
 

1.Види сівозмін 
Під типами сівозмін розуміють сівозміни різного виробничого 

призначення, що відрізняються видом основної продукції, яка 
виробляється. Вид сівозміни — це різновидність сівозмін певного 
типу, що відрізняються співвідношенням сільськогосподарських 
культур і парів. Проте всі сівозміни повинні забезпечувати 
розміщення культур після добрих попередників, ефективне 
використання добрив і машин, підвищення родючості ґрунту, 
одержання високих доброякісних урожаїв, поліпшення умов 
організації праці, виконання планів виробництва продукції. 
Розрізняють три типи сівозмін: польові, кормові і спеціальні. 
Польові сівозміни призначені здебільшого для виробництва 

зерна, технічних культур і картоплі. Незначна частина площі 
польової сівозміни може бути зайнята кормовими культурами 
(травами, кукурудзою на силос і зелений корм та ін.) і чистим 

паром. Проте повне забезпечення кормами тваринництва не входить 
у завдання польової сівозміни. Під польовими сівозмінами в нашій 
країні зайнято близько 90% орної землі. 
Кормові сівозміни призначені переважно для виробництва 

зелених, силосних, соковитих і грубих кормів. Залежно від групи 
кормових культур, які переважають у сівозміні, їх призначення і 
просторового розміщення кормові сівозміни поділяють на 
прифермські (притабірні) і лукопасовищні. В лукопасовищних 
сівозмінах в основному вирощуються багато- і однорічні трави на 
сіно і випас. У них щороку виділяють кілька трав’яних полів для 
змінного пасовища, яке використовується від двох до п’яти років. У 

перші один-два роки для створення міцної дернини трави 
використовують лише на сіно, періодично підкошуючи їх. 
Ґрунтозахисними називаються сівозміни, в яких набір 

сільськогосподарських культур, їх розміщення і чергування 
забезпечують захист ґрунтів від ерозії. Овочевими називаються 
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сівозміни, в яких овочеві культури займають усю або більшу 
частину площі ріллі. Спеціальні сівозміни призначені для 
вирощування культур, які потребують спеціальних умов і 
агротехніки вирощування. У них вирощують рис, коноплі, махорку, 
тютюн, лікарські рослини тощо. 
Плодозмінною, або зернотрав’яно-просапною, називають 

сівозміну, в якій зернові культури займають не більше половини 
площі ріллі й чергуються з просапними і бобовими культурами. У 

класичній плодозмінній норфольській сівозміні під зернові 
відводили 50% площі, під просапні та бобові трави — по 25%. 

 

2.Польові сівозміни 
Належність сівозміни до того чи іншого виду і типу значною 

мірою визначає її ротацію та чергування культур. Проте кожний вид 
і тип сівозмін має свої певні особливості. 
Ротацію багатопільної польової сівозміни можна уявити у 

вигляді ланок, сполучених між собою. Ланкою називають частину 
сівозміни, що складається із двох-трьох культур або чистого пару і 
однієї-трьох культур. Починається ланка з культури, яка є добрим 

попередником наступних культур. 
Парова ланка сівозміни. Ланки, в основі яких лежить чистий пар, 

можуть мати такий вигляд: пар - озимі  озимі; пар – озимі  ярі 
зернові; пар - ярі зернові- ярі зернові; пар - озимі; пар - ярі зернові. 
У зернових посушливих південних і південно-східних районах 

застосовують 4-5-пільні зернопарові сівозміни з одним полем 

чистого пару, збірним полем зернових бобових і двома-трьома 
полями озимих та ярих зернових. 
У зернопарових сівозмінах з озимими культурами їх висівають 

по чистому пару, причому за сприятливих умов два роки підряд. 
Просапна ланка сівозміни. Ланки, в основі яких лежать просапні 

культури, можуть мати такий вигляд: кукурудза на силос - озима 
пшениця - цукрові буряки; кукурудза на силос - озима пшениця - 

кукурудза на зерно; кукурудза на силос - озимі та ярі зернові; 
кукурудза на силос-озима пшениця - соняшник; кукурудза на зерно 
- кукурудза на силос - ярі та озимі зернові; картопля - озимі зернові 
- ярі зернові; картопля - ярі зернові та ін. 
Трав’яна ланка польової сівозміни. Ланки, в основі яких лежать 

однорічні й багаторічні трави, можуть мати такий вигляд: 
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багаторічні або однорічні трави - озима пшениця - цукрові буряки; 
багаторічні або однорічні трави - озима пшениця - кукурудза на 
зерно; багаторічні трави - льон - озима пшениця; багаторічні трави - 
озима пшениця - картопля; багаторічні або однорічні трави - озима 
пшениця - соняшник та ін. 
При структурі посівних площ, характерній для плодозмінних 

сівозмін, коли просапні й бобові культури займають половину 
площі, можлива щорічна зміна культур, які належать до різних 
груп, наприклад: 1 - просапні; 2 - зернові; 3 - бобові; 4 - зернові. 
У типових плодозмінних сівозмінах поле бобових займають 

багаторічними травами (конюшиною, люцерною, еспарцетом та ін.). 
Використання їх протягом двох років у багатопільній сівозміні не 
порушує плодозмінності. 
Сівозміни з вивідним полем. У польових сівозмінах, так само як і 

в кормових, нерідко застосовують вивідні поля. Вивідним 

називають поле, яке тимчасово виводиться із загального чергування 
і зайняте ряд років однією й тією самою багаторічною чи 
однорічною культурою. Найчастіше у вивідних полях вирощують 
люцерну та інші багаторічні трави та їхні сумішки. Застосовують 
також повторні посіви кукурудзи. 

 

3.Сівозміни на зрошуваних землях 
В Україні площа зрошуваних земель сягає 2,45 млн га, зокрема в 

Степу - 2,1 млн (або 80% від загальної їх площі), Лісостепу - 356 

тис. і на Поліссі - 11 тис. га. Частка зрошуваних земель до загальної 
площі ріллі і сільськогосподарських угідь становить відповідно 12,8 

і 8,4%. В Автономній Республіці Крим зрошується 29,2% ріллі, в 
областях Херсонській - 25,6, Запорізькій - 13,4, Дніпропетровській - 
11,4, Одеській - 11,2, Миколаївській - 11,1, Донецькій - 9,4%. 

Найбільше зрошуване поле в Херсонській області - 471,9 тис. га, 
зокрема 452,7 тис. га ріллі, та в Автономній Республіці Крим - 391,9 

тис. га і 356 тис. га відповідно. 
Як відомо, зрошення змінює співвідношення вологи і тепла, а 

також інтенсивність використання рослинами променевої сонячної 
енергії, сприяючи перетворенню землеробства на 
високопродуктивне і стійке. 
З появою в Україні нових форм власності і господарювання, 

розукрупнення господарств, розпаювання земель, розвитком 
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ринкових відносин на селі зростає кількість господарств, що 
матимуть невеликі площі землекористування і вузьку спеціалізацію. 

У зв’язку з цим виникає потреба в розробленні оптимальних форм 

організації землекористування і запровадження 
вузькоспеціалізованих сівозмін з короткою ротацією. Чергування 
культур у таких сівозмінах повинно проводитися за законом 

плодозміни, що сприятиме високій стабільній продуктивності 
землеробства. 
Структура посівних площ зумовлена ґрунтово-кліматичними 

умовами, попитом на продукцію окремих сільськогосподарських 
культур або кон’юнктурою ринку, що визначає спеціалізацію 

господарства і насичення сівозміни окремими культурами; 
вимогами до зниження енергоємності технологій, а також 

збереження і підвищення родючості ґрунту. Тому головними на 
поливних землях повинні стати технічні культури (соя, соняшник, 
ріпак, гірчиця, цукрові буряки), а також овочеві, баштанні, кормові 
культури (люцерна, еспарцет, буркун, кукурудза на зерно і силос, 
кормові сумішки, гарбузи).  
Враховуючи важливе значення бобових культур у зрошуваних 

сівозмінах, площі бобових, незалежно від спеціалізації господарств, 
повинні займати в структурі посівів не менше однієї третини. 
Особливо важлива роль багаторічних трав у сівозмінах з 

високим насиченням вологолюбними культурами, де внаслідок 
інтенсивного зрошення швидко погіршуються водно-фізичні 
властивості ґрунту і створюються передумови вторинного 
засолення та підтоплення земель. 

 

4.Сівозміни на осушених землях 
Головне у використанні осушених, як і будь-яких інших ґрунтів, 

- це одержання максимальних урожаїв при мінімальних затратах 
праці та засобів виробництва і збереження на високому рівні 
ефективної родючості ґрунту. 
Осушені ґрунти і ті, що підлягають осушенню, поділяють на дві 

великі групи - органогенні й мінеральні. До першої належать 
торфові ґрунти і торфовища, до другої - лучні дернові та дерново-
підзолисті. 
Осушені мінеральні й органогенні ґрунти характеризуються 

високою потенційною, а після проведення комплексу робіт з 
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освоєння - і ефективною родючістю. Основні площі осушених 
земель розташовані на Поліссі та в західних областях і становлять 
3,3 млн га, або 5,5% усіх сільськогосподарських угідь країни. 
Найбільша частка всіх осушених земель від загальної площі 
сільськогосподарських угідь у Рівненській (41%), Львівській (39), 

Волинській (38), Закарпатській (37), Івано- Франківській (31) і 
Житомирській (25%) областях. Майже на 70% площ осушених 
земель розміщено меліоративні системи, що мають закритий 
дренаж, на 1,1 млн га застосовується двостороннє регулювання 
водного режиму, а на 317 тис. га побудовано польдерні системи. 
За даними досліджень Волинської сільськогосподарської 

дослідної станції, продуктивність зернових культур (озимі жито та 
пшениця, ячмінь, овес) на осушених торфових ґрунтах Полісся 
досягає 25-30 ц/га зерна, а при правильному застосуванні 
мікродобрив — і вище. Порівняно з мінеральними суходільними 
ґрунтами Волинської області (переважно дерново-підзолисті 
супіщані) торфові ґрунти забезпечують у 1,2-1,5 разу вищу 
врожайність зернових культур. Вирощування їх на торфових 
ґрунтах Полісся може бути важливим резервом збільшення 
виробництва зерна. 

 

Питання до самоконтролю: 

1. Що таке тип і вид сівозміни? 

2. Які сівозміни називають грунтозахісними? 

3. Польові сівозміни – принцип побудови. 

4. Сівозміни на осушуваних землях. 

5. Сівозміни на зрошуваних землях. 

 

 

Тема 19. Механічний обробіток ґрунту 
 

1.Поняття, значення і завдання обробітку ґрунту. 
2.Розвиток та сучасний стан наукових основ обробітку ґрунту. 
3.Поверхневий обробіток ґрунту. 

 

1.Поняття, значення і завдання обробітку ґрунту 
Механічний обробіток ґрунту — це дія на нього робочими 

органами ґрунтооброблювальних машин і знарядь на відповідну 
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глибину з метою оптимізації ґрунтових умов життя рослин, 
підвищення родючості ґрунту та захисту його від водної і вітрової 
ерозії. 
Обробітком досягається оптимальна будова ґрунту завдяки його 

кришінню на ґрунтові агрегати певного розміру та особливостям їх 
взаємного розміщення з урахуванням гранулометричного складу. 
Під впливом раціональної системи обробітку цілеспрямовано 

змінюється співвідношення об’ємів твердої, рідкої й газоподібної 
фаз у ґрунті. Внаслідок цього змінюються фізико-хімічні 
властивості ґрунту, а разом з цим водно-повітряний, тепловий і 
поживний режими, біологічні процеси, знищуються бур’яни, 
створюються належні умови для більш повної реалізації 
генетичного потенціалу вирощуваних сортів та гібридів культурних 
рослин. 
За допомогою обробітку забезпечується прискорення або 

сповільнення процесів синтезу чи розкладання органічної речовини 
ґрунту, а також регулювання водного і повітряного режимів орного 
шару. Обробіток може, з одного боку, сприяти нагромадженню 

вологи в ґрунті й скороченню її непродуктивних втрат та 
створювати умови для більш продуктивного використання вологи 
рослинами, а з другого - при надмірному зволоженні знижувати її 
кількість в орному шарі. Усунення надлишку вологи призводить до 
збільшення загальної аерації і створення оптимального 
співвідношення води та повітря в ґрунті. 
Механічний обробіток ґрунту поряд із сівозмінами і добривами - 

важлива ланка сучасних систем землеробства. 
Обробіток у поєднанні із системою удобрення в сівозмінах 

забезпечує найбільш раціональне використання ґрунтів та 
відтворення їхньої родючості. Але він ефективний лише тоді, коли 
його проводять з урахуванням ґрунтових властивостей, кліматичних 
і погодних умов, біологічних особливостей вирощуваних сортів і 
гібридів, характеру та ступеня засміченості полів, наявності 
шкідників та збудників хвороб. 

 

2.Розвиток та сучасний стан наукових основ обробітку 
ґрунту 
На сьогодні в Україні ідея широкого впровадження мінімалізації 

обробітку ґрунту зумовлена ще й глибокою економічною і 
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енергетичною кризою. В сучасних умовах обробіток ґрунту із 
застосуванням оранки є найенергомістким і найдорожчим заходом у 
землеробстві, на який припадає близько 40% енергетичних і 25% 

трудових затрат від загального їх обсягу на вирощування польових 
культур (А. М. Лыков, И. П. Макаров, А. Я. Рассадин, 1982). Тому 
скорочення енерговитрат на обробіток ґрунту нині має велике 
значення для всіх сільськогосподарських виробників. 
Розвиток систем механічного обробітку ґрунту в 70-80 роках XX 

ст. в Україні відбувався в умовах різкого підвищення інтенсифікації 
сільського господарства шляхом широкого застосування важких 
тракторів та агрегатів, розорювання сільськогосподарських угідь, 
що спричинило швидкий розвиток ерозії, зменшення родючості 
ґрунтів, зростання загальних і питомих витрат ресурсів і насамперед 
пального. Усе це викликало необхідність перегляду теоретичних 
основ механічного обробітку ґрунту і подальшого удосконалення 
уже відомих та вивчення нових способів мінімалізації його 
спрямованих на підвищення протиерозійної стійкості і родючості 
ґрунтів та зменшення енерговитрат. 
До цього часу в Україні здобуло визнання два напрями. Одна 

група вчених наполягала на повсюдному застосуванні 
безполицевого обробітку ґрунту, а друга рекомендувала 
запровадити в польових сівозмінах комбінований різноглибинний 
обробіток з певним поєднанням оранки, поверхневого, мілкого та 
безполицевого обробітку ґрунту. Численні дослідження свідчать, 
що вибір системи обробітку ґрунту під кожну культуру повинен 
здійснюватися з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов і 
залежить від попередника, біологічних особливостей вирощуваної 
культури, ступеня та характеру засміченості полів, рельєфу 
місцевості тощо. 

 

3.Поверхневий обробіток ґрунту 
Як би не досконало і високоякісно не була проведена оранка чи 

безполицевий обробіток на глибину, не меншу ніж на 18-20 см, усіх 
завдань, які стоять перед обробітком ґрунту взагалі, вони не в змозі 
вирішити. За значного ущільнення ґрунту, забур’яненості поля, 
необхідності загорнути добрива у верхній шар або зруйнувати 
ґрунтову кірку, а інколи ущільнити ґрунт, доводиться застосувати 
заходи поверхневого обробітку. Таких заходів багато, але найбільш 
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поширеними є лущення, культивація, боронування, шлейфування, 
коткування, підгортання, малування. 

Лущення (дискування) - поверхневий обробіток ґрунту на 
глибину від 6-8 до 12 см, яким здійснюється розпушування, 
кришіння і часткове перевертання, перемішування ґрунту та 
підрізання бур’янів.  

Культивація - це захід поверхневого обробітку, який забезпечує 
підрізування бур’янів, кришіння, розпушування, вирівнювання і 
часткове перемішування ґрунту без перевертання оброблюваного 
шару. Виконують її культиваторами. 

Боронування - поверхневий обробіток, який забезпечує 
кришіння, розпушування, часткове перемішування і вирівнювання 
поверхні ґрунту. Виконують його зубовими, сітчастими, 
пружинними, голчастими боронами, ротаційними мотиками та 
шлейф-боронами. Робочими органами борін є зуби квадратного, 
круглого, ромбоподібного перерізу, а також ножеподібні й лапчасті. 

Шлейфування - захід, яким вирівнюють поверхню ґрунту і 
подрібнюють великі грудки і брили. Його застосовують в 
основному навесні для зменшення випаровування вологи, 
вирівнювання гребенів на полях, виораних восени. 

Коткування - обробіток ґрунту котками, які забезпечують 
подрібнення брил і великих грудок, ущільнення та деяке 
вирівнювання поверхні ґрунту. 

Підгортання - захід, за якого здійснюється розпушування і 
двобічне розсування ґрунту без перевертання верхнього шару 
культиваторами з підгортачами. 

Малування - обробіток ґрунту малою, який забезпечує 
вирівнювання його з одночасним ущільненням. 

 

Питання до самоконтролю: 

1. Розкрийте поняття механічного обробітку грунту? 

2. Що досягається обробітком грунту? 

3. Для чого в землеробстві застосовують механічний обробіток 

грунту? 

4. Що таке поверхневий обробіток грунту? 

5. Які Вам відомі прийоми поверхневого обробітку грунту? 
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Тема 20. Підготовка насіння і сівба 

 

1.Вимоги до якості насіння. 

2.Зберігання насіння. 

3.Сівба сільськогосподарських культур. 

 

1.Вимоги до якості насіння 

Сівба високоякісним насінням - один з основних агротехнічних 
заходів, спрямованих на вирощування високих урожаїв 
сільськогосподарських культур. 
Якість посівного матеріалу характеризується сортовими і 

посівними ознаками. Сортові ознаки, що характеризують сортову 
чистоту насіння, визначають у полі на насінницьких ділянках під 
час апробації. На основі даних апробації за сортовою чистотою 

насіння поділяють на три категорії. Сортова чистота насіння 1-3 

категорій повинна бути не нижча 98%. 

Показниками якості посівного матеріалу є чистота, схожість, 
посівна придатність, енергія проростання, маса 1000 зерен, натура 
зерна, вирівняність, пошкодженість шкідниками та вологість зерна. 
Відповідно до державного стандарту розрізняють три категорії 

репродукції насіння, яке висіватимуть. Якщо насіння відповідає цим 

вимогам, його називають кондиційним ураженості хворобами 
насіння пророщують у вологих камерах і на поживних 
середовищах. 
Наважку насіння на розбірній дошці розділяють на такі фракції: 

чисте здорове насіння основної культури; дрібне, бите, 
пошкоджене, проросле насіння основної культури; мертве сміття 
(полова, пісок, грудочки землі тощо); живе сміття (насіння бур’янів, 
домішки насіння інших культур, живі шкідники, уражене сажкою 

насіння, ріжки тощо). 
Кожну відібрану фракцію зважують окремо, визначаючи масу 

спочатку в грамах, а потім у відсотках від узятої наважки. Крім 

того, підраховують насіння інших культурних рослин і насіння 
бур’янів, визначаючи їх кількість на один кілограм насіння 
досліджуваного зразка. 
Якщо чистота насіння нижча, ніж передбачено ГОСТом, його не 

можна висівати, а треба повторно очистити. Забороняється висівати 
також насіння, в якому є насіння карантинних бур’янів. 
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2.Зберігання насіння 
При поганому зберіганні, насіння втрачає посівні якості. Щоб 

запобігти цьому, його треба зберігати в обладнаних зерносховищах, 
які повинні мати добру вентиляцію. До завантаження його 
необхідно очистити і продезінфікувати. Проти шкідників (кліщі, 
довгоносики, хлібний трач) застосовують хлорпікрин, сірководень 
та інші хімічні препарати. З гризунами ведуть боротьбу за 
допомогою принад з миш’яком, вуглекислим барієм або збудником 

мишиного тифу. 
У зерносховищі має бути підвал, який добре провітрювався б і 

був зручним для знищення шкідників. Засіки для зберігання насіння 
слід розміщувати не ближче як 70-80 см від зовнішніх стін. У них 
засипають добре очищене і висушене насіння по культурах і сортах. 
Вологість насіння зернових культур не повинна перевищувати 14-

15%. Навіть сухе насіння перед засипанням у засіки слід 
просушувати протягом 3-4 днів, що підвищує його схожість і 
енергію проростання. Насіння зернових культур зберігають у 
засіках насипом або в мішках. Висота насипу не повинна бути 

більша ніж 2,5 м, а при підвищенні вологості й потеплінні - не 
більше 1,5 м. 

Останніми роками широкого застосування набуло дражування та 
інкрустація насіння. При дражуванні насіння покривають 
захиснопоживною плівкою та надають йому шароподібної форми 
для таких культур, як буряки, морква та ін. Інкрустація передбачає 
покриття насіння захисними плівками, до складу яких входять 
ростові речовини, мікродобрива та інсектициди. 

 

3.Сівба сільськогосподарських культур 
Способи сівби залежать від біологічних особливостей культур 

(різні культури неоднаково вибагливі до родючості ґрунту, тепла, 
освітленості, зволоженості тощо). Однією з основних вимог до 
способів сівби є створення оптимальної густоти рослин у посівах, 
що забезпечує найбільш інтенсивне наростання асиміляційної 
листкової поверхні — основного фактора врожайності. 
Є два способи сівби - розкидний і звичайний рядковий. При 

розкидному способі сівби насіння в ґрунті розміщується без 
міжрядь. Виконують його вручну або розкидними сівалками. Цей 
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спосіб застосовують дуже рідко, здебільшого під час освоєння 
крутих схилів і засівання заболочених місць. 
Звичайний рядковий — основний спосіб сівби, оскільки він 

забезпечує рівномірніше висівання насіння по всій площі посіву і 
загортання його на однакову глибину в зволожений шар ґрунту. 
Розрізняють такі звичайні рядкові способи сівби: звичайний 
(вузькорядний, перехресний, широкорядний, стрічковий), 
пунктирний, борозенний, гребеневий, гніздовий, квадратний та 
квадратно-гніздовий. 

Норма висіву - це кількість насіння, яке висівають на 1 га площі 
посіву. Вона залежить від біологічних особливостей культури, 
способу сівби, природних умов окремих районів, господарського 
призначення врожаю. При встановленні норми висіву треба 
враховувати вологість ґрунту, забезпеченість рослин поживними 
речовинами, засміченість ґрунту та площу живлення, яка потрібна 
для нормального росту і розвитку рослин, а також якість насіння. 

 

Питання до самоконтролю: 

1. Як характеризується якість посівного матеріалу? 

2. Що є показниками якості посівного матеріалу? 

3. Як необхідно зберігати посівний матеріал? 

4. Як має бути обладнане зерносховище? 

5. Що називають нормою висіву? 

 

 

Тема 21.Системи землеробства 

 

1.Поняття про системи землеробства та їх історичний 

розвиток. 

2.Ведення землеробства на Поліссі. 
3.Ведення землеробства в Лісостепу. 
4.Ведення землеробства в Степу. 

 

1.Поняття про системи землеробства та їх історичний 

розвиток 
Система землеробства - історично визначений спосіб 

установлення співвідношення між заходами і засобами 
використання земельних, рослинних, агрокліматичних та інших 
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ресурсів у відповідній географічній зоні. Система землеробства - це 
сукупність взаємопов’язаних принципів, правил, прийомів, заходів 
організаційно- економічного, агротехнічного, меліоративного 
характеру із використанням землі на певній території за 
землевпорядкуванням для виробництва сільськогосподарської 
продукції, відтворення і підвищення родючості ґрунту за наявних 
кліматичних умов. Система землеробства вміщує сукупність систем 

організації території і здійснення виробничого процесу 
вирощування рослинної продукції за такими провідними ланками, 
як сівозміна, система обробітку ґрунту, система удобрення, захисту 
рослин, система насінництва, система машин і знарядь та ін. 
Засобом поєднання різнорідних ланок систем землеробства є 
агрофітотехнології. Одним із принципів упорядкування систем 

землеробства за місцевих природних умов є агрокліматична 
класифікація систем землеробства. 
Виникнення і зміни науки про системи землеробства пов’язані з 

розвитком у суспільстві виробничих сил та виробничих відносин. 
 

2.Ведення землеробства на Поліссі 
Українське Полісся в складі країни є окремою ґрунтово-

кліматична зона, яка розміщена в межах Волинської, Львівської, 
Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, 
Київської, Чернігівської і Сумської областей. Зона займає 11 млн. 
768 тис. га, або близько 19,5% території України. 

Ґрунтовий покрив Полісся. Ґрунтотворний процес тут 
пов’язаний з особливостями географічного положення, а саме: 
м’який і вологий клімат, легкі породи і бідність їх на основи, 
близькість до поверхні ґрунтових вод, розповсюдження в минулому 
змішаних і широколистяних лісів з розвиненим трав’яним покривом 

обумовили тут три основні процеси ґрунтоутворення: дерновий, 
підзолистий і болотний. 
Різні прояви цих процесів привели до формування 

різноманітного надзвичайно строкатого і мозаїчного ґрунтового 
покриву. На підвищених вододільних територіях сформувались 
дерново-підзолисті ґрунти. На відносно зниженому з близьким 

рівнем ґрунтових вод - дерново-підзолисті різного ступеня 
оглеєння, дернові і лучні. В річкових заплавах і широких зниженнях 
сформувалися болотні, торфові і лучні ґрунти. 
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Домінуюче місце в зоні Полісся займають дерново-підзолисті 
ґрунти, що сформувались під мішаними і сосновими лісами в 
умовах промивного типу водного режиму на водно-льодовикових, 
алювіальних та моренних відкладах. 
Основною діагностичною ознакою цих ґрунтів є виражена 

диференціація профілю на генетичні горизонти. Ґрунти мають 
слабку гумусованість (від 0,3-0,5 до 1,52,5% гумусу). Гумус грубий 

з великою кількістю слабомінералізованих органічних решток. 
Ґрунтово-вбирний комплекс не насичений основами (20-70%), має 
високий вміст обмінного водню та дуже кислу реакцію ґрунтового 
розчину. 

Сонячна радіація серед кліматичних показників - 

найважливіший екологічний фактор. Вона є джерелом енергії 
майже всіх природних процесів і явищ, що відбуваються на земній 
поверхні, в атмосфері, гідросфері та верхніх шарах літосфери. 

Режим опадів. На Поліссі середня кількість опадів протягом 

року коливається в межах 550-650 мм. В холодні та теплі місяці 
випадає різна їх кількість.  

Система сівозмін. Підвищення культури землеробства 
передбачає впровадження у виробництво заходів, що становлять 
науково обґрунтовану його систему. Серед них важливе зна- чення 
мають правильні сівозміни, які є головною і незамінною її ланкою 

та посідають особливе місце за різноманітним сприятливим 

впливом на родючість ґрунту і врожайність сільськогосподарських 
культур. 

 

3.Ведення землеробства в Лісостепу 
Зона Лісостепу протягається смугою понад 1 тис. км від Карпат 

до східних кордонів України. Загальна площа її становить понад 
20,1 млн га, або 33,6% території держави. До неї входять Черкаська, 
Полтавська, Вінницька, Тернопільська, більша частина 
Хмельницької й Сумської, східні райони Львівської, Івано-
Франківської й Чернівецької, південні райони Волинської, 
Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської, північні 
райони Кіровоградської, Одеської, Миколаївської та Харківської 
областей. Порівняно м’яка зима, помірно вологе й тепле літо та 
родючі ґрунти створюють найсприятливіші в Україні умови для 
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одержання високих і сталих урожаїв майже всіх тепло- і 
вологолюбних культур. 

Реградовані ґрунти. В Лісостепу поширені реградовані темно-
сірі опідзолені ґрунти, чорноземи опідзолені. Серед них 
переважають легко- і середньосуглинкові. Внаслідок процесу 
реградації в цих ґрунтах підвищилась лінія залягання карбонатів, 
пухкішим став ілювіальний горизонт, збільшився вміст гумусу, 
підвищилося насичення основами порівняно з темно-сірими та 
опідзоленими чорноземами. 

Лучні ґрунти. Вони поширені переважно в зниженнях з високим 

рівнем підґрунтових вод. За гранулометричним складом 

переважають середньо- і легкосуглинкові ґрунти. Реакція 
ґрунтового розчину близька до нейтральної або слаболужної. 
Забезпечення лучних ґрунтів азотом добре і помірне, фосфором — 

помірне, калієм — добре і помірне. 
Вологозабезпеченість основних сільськогосподарських 

культур. Вологозабезпеченість рослин в основному визначається 
відношенням кількість вологи, яка є в ґрунті, до тієї кількості, яка 
потрібна для нормального розвитку рослин. Агрокліматичні умови 

для післяжнивних та післяукісних культур. Після збирання 
озимих та ранніх ярих зернових культур до кінця вегетаційного 
періоду в зоні Лісостепу залишаються ще значні теплові ресурси. 
Система сівозмін Неоднорідність природних умов Лісостепу 
зумовлює особливості складу і чергування культур у сівозмінах 
різних районів зони, тому до побудови сівозмін слід підходити 
диференційовано. 

 

4.Ведення землеробства в Степу 
Степова зона України займає південну та південно-східну 

частини України і становить 46,5% площі сільськогосподарських 
угідь країни. За умовами ґрунтового покриву, теплового режиму та 
зволоження території зону поділяють на північну та південну 
підзони. Природною межею між ними є лінія переходу чорноземів 
звичайних у південні. 

Північний Степ. До підзони входять Дніпропетровська, 
Луганська, Донецькі області, південні та південно-східні райони 
Кіровоградської, Полтавської і Харківської областей, північні 
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райони Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, пів-
нічна і центральна частини Одеської області. 
Клімат підзони континентальний. Середньомісячна температура 

повітря в січні перебуває в межах - 4 + 8°С, у липні - від 21 до 23°С. 

Середньомісячна кількість опадів 425-450 мм. Розподіляються вони 
протягом року нерівномірно, бездощові періоди часто тривають 25-

30 днів. Високі температури при низькій відносній вологості 
повітря нерідко спричинюють посуху, особливо в другій половині 
літа. Сильні вітри призводять до дефляції ґрунту. Рельєф зони 

переважно рівний порушений по околицях Донецьким кряжем і 
відрогами Середньоросійської, Приазовської та Подільської 
височини. 

Ґрунтовий покрив Степу. Степова зона розміщена на південь 
від Лісостепу. Вона простягається з південного заходу на північний 
схід на 1100 км, а з півночі на південь — до 500 км. Загальна 
територія Степу 25 млн. га (40% території республіки), 
сільськогосподарські угіддя займають 16,4 млн. га з яких рілля 13,3 

млн. га, або 82%. Зона розташована на території Одеської, 
Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Запорізької, 
Донецької, Дніпропетровської, Луганської областей та АР Крим. 

Отримання урожаю - головний результат сільського подарського 
виробництва, і кількість його визначається дією факторів 
навколишнього середовища та продуктивними можливостями 
культури. Чим повніше фактори середовища задовольняють 
біологічні вимоги культур 

 

Питання до самоконтролю: 

1. Що називають системою землеробства? 

2. Принципи ведення землеробства на Поліссі. 
3. Принципи ведення землеробства в Лісостепу. 
4. Принципи ведення землеробства в Степу. 
5. З якою метою розробляють системи землеробства? 
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