
ISSN 0587-2596

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 
УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 
«ІНСТИТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ 
імені О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО»

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО ГРУНТОЗНАВЦІВ ТА АГРОХІМІКІВ»

АГРОХІМІЯ і 
ҐРУНТОЗНАВСТВО

МІЖВІДОМЧИЙ
ТЕМАТИЧНИЙ
НАУКОВИЙ
ЗБІРНИК

Спеціальний випуск до XI з 'їзду  
грунтознавців та агрохіміків України 
( 1 7 - 2 1  вересня 2018 року, м. Харків)

ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА

Книга перша 

ҐРУНТОЗНАВСТВО

ХАРКІВ-2018



УДК 631.4+631.8

Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний 
випуск. Книга 1. Ґрунтознавство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. 305 с.

Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. Special Edition. Book 1. Soil science. 
Kharkiv: PE «Style-lzdat», 2018. 305 p.

Редакційна колегія:
C.A. Балюк, Д.С.-Г.Н . (відповідальний редактор): ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» 
Н.А. Білова, д.б.н., Академія митної служби України
Д.С. Булгаков, д.б.н.; Інститут ґрунтознавства ім. В.В. Докучаєва (Москва, Росія) 
В.Ю. Гончаренко, д.с.-г.н.; Інститут овочівництва і баштанництва НААН 
М.О. Горін, д.б.н.; Харківський національний аграрний ун-т ім, В.В. Докучаєва 
Г.М. Господаренко, д.с.-г.н.; Уманський національний ун-т садівництва 
Ю.М. Дмитрук, д.б.н.; Чернівецький національний ун-т імені Юрія Федьковича 
Л.В. Єтеревська, д.с.-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
Т.М. Лактіонова, к.с.-г.н. (відповідальний секретар), ННЦ «ІГА імені О.Н Соколовського» 
В.В. Лапа, д.с.-г.н.; РУП «Інститут ґрунтознавства та агрохімії» (Мінськ, Білорусь) 
М.В. Лісовий, д.с.-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
B. В. Медведєв, д.б.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
М.М. Мірошниченко, д.б.н. (заст. відп. редактора), ННЦ «мені О.Н. Соколовського»
Е.М. Молчанов, д.б.н.; Інститут ґрунтознавства ім В.В. Докучаєва (Москва, Росія) 
Б.С. Носко, д.с.-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
C. М. Польчина, д.б.н.; Чернівецький національний ун-т імені Юрія Федьковича 
Є .В. Скрильник, д.с.-г.н.: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
Д.Г. Тихоненко. д.с.-г.н.; Харківський національний аграрний ун-т ім В.В. Докучаєва 
Р.С. Трускавецький, д.с.-г.н., ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
А.І. Фатєєв. д.с.-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
Ю.Л. Цапко, д.б.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
С.Г. Чорний, д.с.-г.н.; Миколаївський національний аграрний університет

Склад редакційної колегії затверджено Вченою радою ННЦ 
«ІГА імені О.Н. Соколовського», протокол №4 від 14.03.2014 р.

Адреса редакційної колегії:
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського», вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024, 
тел. (057) 704-16-69
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20942-10742Пр

Рекомендовано до видання Вченою радою ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії імені О.Н. Соколовського», протокол Ns 8 від 06.08.2018 р.

ISSN 0587-2596
О Громадська організація «Українське 
товариство ґрунтознавців та агрохіміків», 
2018



мнродному господарстві, саме тому доцільно окремі масиви 
використовувати як природоохоронні угіддя.

Виявлено посилення деградаційних процесів (пірогенна 
дсірадація, вторинне заболочування) і надмірну втрату органічної 
речовини та біофільних елементів, що в свою чергу негативно 
мн тнуло на їх екологічний стан. Втрата органічної речовини за 
рахунок мінералізації призводить до зменшення потужності 
юрфового шару, що спричинить перехід цих ґрунтів у мінеральні з 
ми и.ким рівнем родючості.

Як наслідок, меліоровані торфові масиви в більшості 
і ієреї ворюються на закинуті, які заростають чагарниковою та 
іеревиою рослинністю, яка не притаманна даним природним 
ареалам. Всі ці зміни стали не прогнозованими. Саме тому 
мигально існує потреба всебічного вивчення торфових грунтів для 
)\ збереження та раціонального використання.
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Рушійною силою грунтоутворення є взаємодія малого 
біологічного та великого геологічного колообігів речовин та 
відповідних їм енергетичних потоків. Для Антарктики характерна 
одна з перших стадій початкового грунтоутворення, коли верхній 
шар педосфери, охоплений грунтоутворенням, характеризується
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дуже малою потужністю, а властивості грунтового тіла, які 
відповідають зрілому грунту, іце не сформувались.

Відомо, що особливість ґрунтоутворювальних процесів у 
Морській Антарктиці пов’язана з кріогенезом -  грунтоутворення 
під впливом вічної мерзлоти; грунтоутворювальними породами -  
делювій корінних порід, елювій, морський алювій; біологічними 
особливостями мікробного, фітоценозу та зооценозу; техногенним 
впливом як глобального, так і локального характеру, спричиненим 
безпосередньою присутністю та діяльністю людини в межах 
острівної території.

Метою роботи було встановити роль природних та 
антропогенних чинників у процесі формування хімічних 
характеристик Грунтів вільних від снігу та криги територій 
Морської Антарктики.

Для проведення досліджень протягом 30-ї польської та 10-ї 
української експедиції на двох вільних від льоду територіях 
навколо Адміральської бухти: біля польської антарктичної станції 
Г. Арцтовського та в районі розташування бразильської станції 
Фераз (півострів Келлера) на острові Короля Георга (Південні 
Шетландські острови) було закладено вісім стаціонарних ділянок 
площею від 4 до 9 м:. Критерієм закладання ділянок слугувало їх 
розташування на різній відстані від океану та краю льодовика, що 
мало дати уявлення про властивості грунту в різних екологічних 
умовах.

Впродовж дослідження було встановлено можливість 
накопичення як біогенних, так і токсичних елементів у грунтах, які 
не зазнають прямого антропогенного впливу, що пояснюється дією 
природних чинників, малою потужністю ґрунтового покриву, а 
іноді і відсутністю латерального стоку. Виявлено, що вилив 
морської води та гуано на ґрунти обумовлюють зниження 
кислотності, підвищення вмісту органічної речовини, валових 
форм азоту і фосфору, рухомих форм азоту, фосфору, калію, 
натрію, а також важких металів (свинцю, кадмію, нікелю, цинку).

Аналіз грунту з ділянок зони високого антропогенного впливу, 
відібраного в місцях розвантаження і зберігання паливних та 
будівельних матеріалів, а також порушених будівництвом 
територій, засвідчив надприродне для острова концентрування в 
ґрунті свинцю, цинку, лужноземельних металів та відповідне
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ііідииіцення реакції середовища -  до pH 7,2.
Таким чином, встановлено, що гетерогенність ґрунтів у межах 

цільної від снігу та криги території острова Короля Георга 
(Прибережна Антарктика) за вмістом макроелементів, 
мікроелементів, важких металів та реакцією середовища є 
результатом поєднання впливу природних та антропогенних 
чинників. Загальне підвищення вмісту важких металів у грунтах 
Морської Антарктики пов’язано із глобальним техногенним 
пресингом у біосфері планети.

УДК 631.415

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БУРОЗЕМІВ, ЩО 
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І.В. Костенко
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З метою вивчення впливу гідротермічних умов на властивості 
іісових ґрунтів було підібрано 3 розрізи буроземів в буково- 

і рабових і букових лісах. Ці Грунти сформувалися на вилугуваних 
продуктах вивітрювання щільних вапняків грубизною 100-150 см. 
Розріз 1322 закладений на висоті 383 м над рівнем моря, що є 
нижньою межею поширення бука, розр. 1297 на висоті 821 м і розр. 
1272 на висоті 1204 м -  верхній межі букових лісів в горах Криму.

Кліматичні умови в місці закладки розр. 1322 
характеризуються середньорічною температурою близько І0°С і 
кількістю опадів 600-650 мм, розр. 1297 -  близько 8°С і 700- 
800 мм, розр. 1272 -  5,7°С і 1100 мм.У зразках грунтів визначали 
і ранулометричний склад, показники гумусного стану, кислотність, 
склад обмінних катіонів та вміст оксалаторозчинного заліза за 
Таммом.

Грунт розр. 1322 легко- і середньоглинистий, відношення 
кількості мулу між шарами 30-50 і 0-10 см дорівнює 1,3. Вміст 
гумусу в шарі 0-10 см становить 7,24%, відношення Сгк/Сфк -  
0,93, оптична густина розчину гумінових кислот -  9,5 одиниць.
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