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В роботі розглянуто види кислотності грунтів, їх  вплив на ріст різних видів рослин, 

м етоди покращ ення родю чості ґрунтів. Н аведено експерим ентальні дослідж ення  

визначення кислотності ґрунтів в окрем их агроценозах Ж итом ирщ ини.

Клю чові слова: кислотність, потенційна кислотність, актуальна кислотність, родючість 
ґрунтів.

В работе рассмотреньї видьі кислотности  почв, их влияние на рост различньїх видов  
растений, методьі улучш ения плодородия почв. П роведеньї зксперим ентальньїе  

исследования кислотности  почв в отдельньїх агроценозах Ж итом ирщ иньї.

К лю чевьіе слова: кислотность, потенциальная кислотность, актуальная кислотность, 

плодородие почв.

Іп 1ЬІ8 \уогк іЬе іурез оґ 80І1 асіґіііу, іЬеіг іт р а с і  оп іЬе §гомТН оґ сІИЇегепі ріапі $ресіе$, 

теІЇіосЇ8 о! іпіргоуіпц 80І1 Гегіііііу аге сопхійегесі. Р го тр їіп §  ехрегітеп іаі теґ1іо(І8 Гог 

(іеіегтіп іпй 80І1 асійіґу іп 8 оте  Х Ь уіотуг ацгосепо8Є8.
Кеу\уог(І8: асісіііу, роґепґіаі асісііґу, асШаї асісііїу, зоіі ґеггіїііу

Зростаю ча кислотність ґрунтового покриву -  одна з найгостріших проблем сучасності 

та найближчою майбутнього. Процес підкислення ґрунтів набуває глобальних масштабів, 
спричинюючи негативні агрогеохімічні наслідки. Особливу тривогу викликає те, що явище 

підкислення ґрунтів має прихований і в багатьох випадках вторинний характер. Спочатку 

відбувається процес декальцинації, а потім, значно пізніше, спостерігається підкислення 

ґрунту. Нерідко вже провапновані ґрунти знов стають кислими. З ’являються кислі ґрунти і в 

районах, де їх раніше не було. Причин, що обумовлюють підкислення, багато. 

Найістотнішими з них є кислотні дощі, низький рівень удобрювання ґрунтів органікою, 

необгрунтовано інтенсивне застосування засобів хімізації в землеробстві. Отже, вторинне 

підкислення ґрунтів має переважно антропогенне походження. За даними ЮНЕСКО, в 

атмосферу надходить 109 т/рік кислотних реагентів газового та аерозольного характеру. Це 

насамперед сполуки сульфуру, нітрогену, карбону і хлору. При їх окисненні та конденсації 

утворюється сульфатна, хлоридна, карбонатна й нітратна кислоти, які випадають на ґрунти з 

дощовою водою. Найбільше кислотних дощів випадає у країнах Скандинавського 
півострова. Нині добре відомо, що підкислення ґрунтів -  це проблема східних районів СІЛА, 

Канади, Німеччини, Великої Британії, Бельгії, Польщі, України, Молдови, країн Прибалтики, 

низки областей Росії.

Тема дослідж ення актуальна тим, що підвищена кислотність негативно впливає на 
ріст і розвиток більшості культурних рослин, заважає сприятливому ходу мікробіологічних 

процесі в в ґрунті.
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СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

П и т а н н я  п р о  п р и р о д у  та походження кислотності ґрунтів цікавить вчених давно. 

Кислотність ґрунтів вивчали вчені: Т. Вейч та Г. Дайкухара, Г. Каппен, В. А. Чернов, 

Д. Л. Аскіназі, М. К. Крупський та ін. [1]. При довготривалому вирощуванні просапних 

культур внаслідок процесів декальцинації спостерігається зростання кислотності ґрунту. За 

даними С. І. Веремеєнка застосування подвійної дози МРК знижує величину рН за дві 
ротації. Використання ґрунтів у сільськогосподарському виробництві з застосуванням 

необхідних агрозаходів призводить до зниження кислотності ґрунтів, а низький рівень 
використання агротехніки спричиняє підвищення кислотності [2]. За даними В. Н. Гуртової 

та А. І. Савича (1980), істотний вплив на кислотність ґрунту мають промислові викиди, які 
містять сульфіди та оксиди металів. Попадаючи у ґрунт вони утворюють сульфатну кислоту, 

яка обумовлює підкислення ґрунтового профілю [3].
Н еоднакова вибагливість сільськогосподарських культур до реакції грунтового 

розчину під час вегетаційного періоду не дає змоги вважати оптимальним якийсь єдиний 
інтервал рН для всіх ґрунтів і всіх видів сільськогосподарських культур. Тому вибирають 

такий інтервал, який є наближений до потреб культур певної ґрунтово-кліматичної зони [1]. 
Якщо рН менше 4,5, рослини відчувають нестачу таких поживних елементів як Са, К, В, Р, 

Мо та надлишок АІ і Мп [4]. Від реакції ґрунту великою мірою залежить засвоєння 
поживних речовин та добрив з ґрунту, мінералізація органічної речовини. Внесення калійних 

добрив у кислі ґрунти внаслідок поглинання іонів калію і витіснення з ґрунту іонів гідрогену 
та алюмінію призводить до підвищення кислотності, що в подальшому негативно впливає на 

формування врожаю сільськогосподарських рослин.
Реакція ґрунту проявляється при взаємодії його з водою або розчинами солей. Вона 

визначається співвідношенням водневих і гідроксильних іонів у грунтовому розчині і 
характеризується показником рН. рН = -1§ [Н+]. Якщо рН=7, то реакція нейтральна, при рН 

більше 7 -  лужна, менше -  кисла. В ґрунтах рН коливається в межах від 3,5 (верхові 
торф’яники) до 8-9 (солончаки і солонці). Оптимальний рН (близько 7) характерний для 

некарбонатних ґрунтів, П ІК  яких повністю насичений Са та М§.
Виділяють актуальну (активну) і потенційну кислотність ґрунту залежно від того, при 

якій взаємодії вона проявляється і вимірюється.
Актуальна кислотність грунту зумовлена наявністю іонів гідрогену у ґрунтовому 

розчині та залежить від наявності в ґрунтовому розчині вільних кислот, гідролітично кислих 
солей, ступеня їх дисоціації. Актуальна кислотність ґрунту вимірюється при взаємодії ґрунту 

з дистильованою водою (водний рН, при розведенні 1:2,5 або у пасті). Деколи рН ґрунту 

визначається за допомогою індикаторного електрода безпосередньо у ґрунті за природних 

умов.
Потенційна кислотність -  здатність ґрунту при взаємодії з розчинами солей вести себе 

як слабка кислота. Визначається вона властивостями твердої фази ґрунту, яка зумовлює 
появу додаткових водневих іонів у розчині при взаємодії з добривами або хімікатами. 

Потенційна кислотність характеризує сумарну концентрацію кислот і кислотних агентів, що 
існують у даному ґрунті як у дисоційованому, так і не дисоційованому стані. Природа 

потенційної кислотності складна, носієм її є обмінні катіони гідрогену й алюмінію в П ІК : 
При рН ґрунту менше 4 кислотність зумовлена в основному обмінним гідрогеном, при рН 

від 4,0 до 5,5 -  обмінним алюмінієм. Виражається в м-екв/100 г ґрунту або рН сольовим 
(КС1).

Гідролітична кислотність виявляється при взаємодії ґрунту з розчинами гідролітично- 

лужних солей (сильного лугу і слабкої кислоти). Звичайно використовують 1 н розчин 

СНзСОСЖа, рН якого 8,2 [5] :

[ Г П К ~ ]#~-  СН~ СООКа -» [Г П К - ]Л г а -  -  СН3СООН (1)
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Кислі ґрунти класифікують наступним чином:

У' дуже кислі ґрунти -  рН 3,8-4,0;

У сильнокислі ґрунти -  рН 4,1-4,5;

У середньокислі ґрунти -  рН 4,6-5,0;

У слабокисл і ґрунти -  рН 5,1 - 5,5;
У близькі до нейтрального ґрунту -  рН 5,6-6,9.

Більшість рослин воліють кислотність ґрунту з нейтральними показники рН або 

близьким до нейтральних, від 6,2 до 7,5: капуста, буряк, горох, селера, огірок, салат, цибуля 

ріпчаста, спаржа, петрушка, морква, ріпа.

Злегка підкислені грунти, від 6 до 7 рН люблять такі культури: квасоля, кріп, томат, 

баклажани, кукурудза, диня, кабачок, патисон, хрін, шпинат, ревінь, морква, часник, листові 

капусти, редис, брюссельська капуста, цикорій, кавун.
Зовсім невелика частка їстівних городніх культур віддають перевагу більш кислій 

реакції ґрунту з показниками рН від 5,0 до 6,5: картопля, перець, боби, щавель, пастернак, 

гарбуз.
Переважна більшість кислих грунтів не люблять овочеві городні культури. Але тим не 

менше є рослини, що ростуть на кислому грунті з показниками рН нижчими 5,0: лохина, 

журавлина, горобина, чорниця, брусниця, ялівець.
Вивчаючи тему кислотності в курсі хімії, грунтознавства, а також розглянувши 

глобальні проблеми зростаючої кислотності мене зацікавило, яка ж кислотність ґрунту 
місцевості, на якій я проживаю.

У відділі земельних ресурсів було знайдено інформацію про стан кислотності ґрунтів 

сіл Олевського району у 2008 році. Вони мають такий вигляд:

Л опатицький напрямок: Ґрунти дерново-підзолисті глеюваті, глинисто-піщані, 

дерново-підзолисті, глеюваті, осушені глинисто-піщані та супіщані. Вміст гумусу в ґрунтах 

орних земель в межах 1,17-1,74 %. Реакція ґрунтового розчину ґрунтів коливається від 
сильнокислої рН 4,1-4,5 до нейтральної рН 6,6-7,0, але переважають ґрунти близькі до 

нейтральної рН 5,6-6,0.
Б ілокоровицький напрямок: Ґрунти дерново-підзолисті глеюваті супіщані, дерново- 

підзолисті і підзолисто-дернові глейові та супіщані, дерново-підзолисті глейові осушені 
супіщані. Вміст гумусу в ґрунтах орних земель в межах 1,12-2,31%. Реакція ґрунтового 

розчину ґрунтів коливається від сильнокислої рН 4,1-4,5 до нейтральної рН 6,6-7,0, але 
переважають ґрунти слабокислі рН 5,1-5,5.

К ом сом ольський напрям ок: Ґрунти дерново-підзолисті глеюваті, глинисто-піщані 
легкосуглинкові, лучно-болотні, мулувато-болотні. Вміст гумусу в ґрунтах орних земель в 

межах 1,10-2,82%. Реакція ґрунтового розчину ґрунтів коливається від сильнокислої рН 4,1- 
4,5 до нейтральної рН 6,6-7,0, але переважають ґрунти близькі до нейтральної рН 5,6-6,0.

Зам исловицький напрямок: Ґрунти дерново-підзолисті, глинисто-піщані та
торфоболотні. Вміст гумусу в ґрунтах орних земель в межах 1,18-2,82%. Реакція ґрунтового 

розчину ґрунтів коливається від сильнокислої до нейтральної рН 4,1-6,5, але переважають 

ґрунти рН 6,6-7,0.

Експериментально було визначено, які показники кислотності мають ґрунти 
Олевського району на даний час, та були проведені польові та лабораторні досліди, щоб 

з ’ясувати, чи не відбулась їх кислотна деградація. Результати представлені у таблиці.
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с ту д е н тс ь к и й  в і с н и к

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Значення рН на присадибних ділянках

Таблиця

Назва ділянки Значення рН
Ступі нь кислотності 

ґрунту
Колір універсального 

індикатора

Замисловичі 5,4 Слабокислий Оранжевий

Білокоровичі 6,2
Близька до 

нейтрального
Жовтий

Комсомольськ 6,92 Нейтральний Світло-зелений

Лопатичі 6Д
Близька до 

нейтрального
Жовтий

В результаті аналізу вивченої літератури з ’ясували, які типи кислотності ґрунтів 

відомі; проаналізували стан кислотності ґрунтового покриву Олевського району 

Житомирської області; причини кислотної деградації ґрунтів та її вплив на ріст і розвиток 

рослин; розглянули приклади рослин-індикаторів. Експериментально визначили кислотність 

ґрунту на чотирьох присадибних ділянках. При дослідженні кислотності ґрунту було 

використано потенціометричний та індикаторний методи визначення рН ґрунтового розчину.

Завдяки експериментальним визначенням нами з ’ясовано, що рН досліджуваних 

ґрунтів складає від 5,4 до 6,92. Більшість проаналізованих ділянок має реакцію ґрунту 

близьку до нейтральної, це свідчить про те, що на ньому можуть нормально рости та 
розвиватися рослини, тому що більшість сільськогосподарських культур найбільш успішно 

розвиваються в умовах слабокислого, нейтрального або слаболужного середовища.
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