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1.Грунтове повітря, його форми і склад. 

 

У ґрунті повітря заповнює вільні від води пори. Його кількість від пористості і 

зволоженості ґрунту. При однаковій вологості у структурних ґрунтах міститься більше 

повітря, ніж в безструктурних. Насичення ґрунту водою зумовлює витиснення з нього 

повітря.  

Ґрунтове повітря відрізняється за складом від атмосферного. В результаті 

дихання мікроорганізмів (аероби) і кореневих систем рослин у ньому більше СО2 і 

менше О2,  часто зустрічається водень, сірководень, метан, фосфористий водень, які 

утворюються в результаті анаеробного розкладу органічних речовин. 

Вміст повітря в сухому ґрунті – від 25 до 90% його об’єму. Без повітря, і в першу 

чергу без кисню, пригнічуються  рослини, уповільнюється ріст їх коріння, 

погіршується споживання рослиною води і розчинених у ній поживних речовин. 

Грунтове повітря може перебувати у чотирьох станах: вільному, 

вільнозащімленому, адсорбованому і розчиненому. 

 За рахунок вільного повітря, яке переміщується по порах ґрунту відбувається 

обмін з атмосферним,тобто здійснюється аерація. 

Вільнозащімлене – являє собою частину вільного, яке ізольоване у порах 

водою, його об’єм залежить від гранулометричного складу ґрунтів і може становити 

від 5 до 8%, а на глинистих ґрунтах  – 12%. Майже не приймає участі в аерації, але при 

зміні температури, тиску і вологості може руйнувати структуру ґрунту. 

Адсорбоване – представлене газами і леткими органічними сполуками 

адсорбованими поверхнею ґрунтових часточок. Більше такого повітря міститься в 

більш диспергованих і гумусованих  ґрунтах. Приклад: у високогумусованих 

суглинистих ґрунтах адсорбованих газів у 10 разів більше, ніж у піщаних. 

Розчинене – представлене газами розчиненими у ґрунтовій волозі. Так само як і 

защемлене майже не бере участі в аерації. 

Під впливом взаємодії твердої, рідкої, газоподібної і живої фаз ґрунту, газовий 

склад ґрунтового повітря постійно змінюється. Приклади: Якщо у атмосфері міститься 

78,08 об’ємного відсотка N2, 20,95 – О2, 0,93 –Ar і 0,03 СО2, то в ґрунтовому повітрі 

вміст О2 може зменшуватись більше ніж у 2 рази, а вміст СО2 в десятки та сотні разів 



збільшуватись. В добре  аерованих ґрунтах вміст СО2 упродовж вегетації рослин, як 

правило, з находиться у межах 1 %.  В перезволожених, погано аерованих ґрунтах 

вміст СО2 може перевищувати 6 % і більше, а кількість О2 зменшується до 15 % і 

нижче. За вмісту кисню у ґрунті <2,5–5% починають переважати анаеробні процеси. 

Склад ґрунтового повітря залежить від газообміну, якби не було постійного 

газообміну, склад ґрунтового повітря настільки б погіршитись, що життя рослин стало 

б неможливе. Тому, чим інтенсивніше обмінюється ґрунтове повітря з атмосферним, 

тим сприятливіші умови в ґрунті для рослин, а також для біологічних процесів. 

 

2.Аерація і повітряні властивості ґрунту. 

 

Аерацією або газообміном ґрунту називається процес обміну між ґрунтовим і 

атмосферним повітрям. 

Газообмін має велике значення для рослин. Основну масу органічної речовини 

вони будують завдяки асиміляції СО2 з повітря. Чим кращий газообмін у ґрунті, тим 

більше насичується приґрунтовий шар повітря вуглекислим газом і тим сприятливіші 

умови для росту рослин.  

Газообмін у ґрунті залежить від таких факторів:  

- температури, яка зумовлює розширення і стискання ґрунтового повітря;  

- вітру, який підсилює дифузію;  

- коливань атмосферного тиску;  

- опадів і випаровування$ 

-  щільності (чим пухкіший ґрунт, тим більше в ньому повітря і тим швидше 

здійснюється аерація); 

-  структури ґрунту (у структурних ґрунтах газообмін здійснюється швидко, в 

безструктурних – дифузія повітря повільніша).  

Для створення сприятливого повітряного режиму здійснюють глибоку оранку, 

боронування, культивацію. У період вегетації рослин повітряний режим покращують, 

знищуючи кірку просапуванням. У заболочених ґрунтах повітряний режим 

покращують осушенням.  

Диханням ґрунту називається виділення з ґрунту в приземний шар атмосфери 

СО2. Воно характеризується швидкістю виділення СО2 за одиницю часу з одиниці 

поверхні і змінюється від 0.01 до 1,5 г/м
2
/год. Залежить від аерації, інтенсивності 

споживання О2 і продукування СО2. 

За добрих умов аерації грунт замість поглинутого кисню виділяє в атмосферу 

еквівалентну кількість вуглекислого газу. 

Аерація здійснюється через вільні від вологи ґрунтові пори. 

В основі аерації лежить дифузія  – переміщення газів у ґрунтовому повітрі чи 

атмосфері від місць з високим парціальним тиском до місць з більш низьким. 

Інтенсивність дифузії характеризується коефіцієнтом дифузії, який являє собою 

об’єм газу в см
3
, який здатен пройти через 1 см

2
 поверхні при товщі шару 1см і 

градієнті концентрації, рівному 1.  Коефіцієнт дифузії газів ґрунтового повітря майже 

у 10 разів менше, ніж в атмосфері. 

Нормальний газообмін відбувається при об’ємі пор аерації не менше 20%. 

Інтенсивність аерації в значній мірі залежить від повітропроникності та повітроємкості 

ґрунтів. 

Повітропроникність – здатність ґрунту перепускати через себе повітря. Вона 

вимірюється об’ємом повітря у міліметрах, яке проходить за одиницю часу через 1 см
2
 



ґрунту товщиною в 1 см при певному тиску. В природних умовах через 1 см
2
 ґрунту 

товщиною 1 см кожну секунду проходить до 1 л і більше повітря. 

Повітроємкість – кількість повітря, яку грунт здатен утримувати у своїх порах. 

Відображається у % від об’єму ґрунту. 

В повітряно-сухому ґрунті повітроємність визначають як різницю між загальною 

пористістю і об’ємом гігроскопічної вологи. 

Повітроємкість ґрунту, з вологістю що відповідає НВ, дорівнює об’єму 

некапілярних пор. Якщо в цьому випадку об’єм пор зайнятих повітрям становить 

менше 15%, то газообмін вважають незадовільним. Для мінеральних ґрунтів 

оптимальні умови для аерації створюються при вмісті повітря 20–25%, а у торфових –

30–40% від загального об’єму ґрунту. 

 

3. Повітряний режим ґрунту та можливості його регулювання. 

 

Повітряний режим ґрунту – сукупність процесів надходження, пересування, 

зміни газового складу і фізичного стану ґрунтового повітря при його взаємодії з 

атмосферою і фазами ґрунту. 

В змінах повітряного режиму спостерігається добова та сезонна динаміка. 

Добова динаміка обумовлена змінами атмосферного тиску, температури, 

освітленості і фотосинтезу, що відбуваються упродовж доби. Охоплює верхній 50см 

шар ґрунту, та забезпечує оновлення ґрунтового повітря на 10–15% . 

Річна динаміка, поруч з вище наведеними факторами впливу на повітряний 

режим, обумовлюється  кількістю опадів, інтенсивністю життєдіяльності рослин, 

ґрунтових організмів і тварин упродовж року. 

Найбільш сприятливий режим складається, коли вміст ґрунтового повітря 

становить 20–25% від об’єму ґрунту. 

Вміст СО2  > 2–3%, а кисню <19–18% вважається несприятливим для більшості 

рослин. Тому агротехнічні заходи повинні бути спрямовані на покращення складення 

ґрунту, збільшення загального об’єму його пор і пор аерації. 

До таких агрозаходів відносять: 

 вапнування і гіпсування; 

 застосування органічних і мінеральних добрив; 

 поглиблення орного шару і руйнування плужної підошви; 

 знищення ґрунтової кірки; 

 розпушування міжрядь; 

 висів багаторічних трав; 

 меліорація заболочених ґрунтів. 

 

4.Теплові властивості і регулювання теплового режиму ґрунту. 

 

Для розвитку рослин і життєдіяльності мікроорганізмів необхідні певні теплові 

умови ґрунту.  

Джерелами тепла є: 

 промениста енергія сонця; 

 радіація атмосфери  і внутрішньо земне тепло; 

 енергія розкладу органічних речовин; 

 радіоактивний розпад. 



Проте, основне джерело тепла в ґрунті – сонячна енергія, в незначній мірі 

впливає внутрішня теплота землі і теплота, яка виділяється при окисленні і розкладі 

органічних речовин. 

Лише 50% сонячної енергії досягає земної поверхні, 30% розсіюється і 

відбивається, а 20% поглинається хмарами і верхніми шарами атмосфери. 

Відношення кількості променевої енергії Сонця, відбитої поверхнею ґрунту, що 

відображена у % до загальної енергії, яка надійшла на цю поверхню називається  

альбедо.    
Кількість енергії, яка надходить у грунт залежить від: 

 грунтово-кліматичноі зони; 

 погодних умов; 

 рельєфу і експозиції схилів; 

 присутності рослинного покриву; 

 забарвлення ґрунту, його фізичних і теплових властивостей. 

До теплових властивостей ґрунту належать теплопоглинання, 

тепловипромінювання, теплоємність і теплопровідність.  

Теплопоглинання – це здатність ґрунту поглинати тепло сонячних променів. 

Залежить від: 

 кольору ґрунту (темні ґрунти поглинають більше тепла, ніж світлі); 

 рельєфу (ділянки ґрунту, які мають нахил на південь, поглинають 

сонячного тепла більше, ніж ґрунти північних схилів); 

 рослинного покриву (він зменшує тепло поглинання) 

Тепловипромінювання – це віддача ґрунтом теплоти в атмосферу. Залежить 

від: 

 вологості ґрунту (чим більше в ньому води, тим сильніше він втрачає 

теплоту, і навпаки); 

 гумусованості ґрунту (ґрунти, які містять багато гумусу, випромінюють 

менше тепла, ніж бідні на нього ґрунти) 

 рослинного покриву (він зменшує втрату теплоти); 

 снігового покриву (також зменшує втрату теплоти).  

Теплоємність – це здатність ґрунту вбирати в себе ту чи іншу кількість теплоти. 

Вона вимірюється кількістю тепла в калоріях, яка необхідна для нагрівання 1 см
3
 чи 1 

г ґрунту на 1
о
С. Залежить від, насамперед, від вологості (чим вологіший ґрунт, тим 

більше теплоти треба для його нагрівання. Саме тому, піщані ґрунти тепліші, ніж 

глинисті, також вони повільніше охолоджуються. Весною піщані ґрунти можна 

обробляти на 2-3 тижні раніше, ніж суглинисті ґрунти.  

Складові частини ґрунту мають різну теплоємність: вода – 1; гумус – 0,477; 

глина – 0,233; кварц –0,198. Найменша теплоємність у ґрунтового повітря. 

Теплоємкість буває питома (1г на 1
о
С) та об’ємна (1см

3
 на 1

о
С). Їх значення 

пов’язані рівнянням: 

Тv=   Т *dv 

       де: Тv - відповідно об’ємна (Дж/(см
3
/
о
С) і Т - питома (Дж/г/

о
С) теплоємність; dv- 

щільність складення ґрунту, г/см
3
 

Теплопровідність – це здатність ґрунту проводити теплоту від нагрітих шарів 

до холодних. Вона залежить від теплопровідності складових частин ґрунту. Найменшу 

теплопровідність має повітря, трохи більшу – вода, найбільшу – мінеральні речовини 

ґрунту.  



Гумус – поганий провідник теплоти. Чим більше гумусу і повітря у ґрунті, тим 

гірше він проводить тепло, тобто тим довше він утримує акумульовану сонячну 

енергію. І навпаки, ґрунти, які містять мало гумусу, безструктурні, щільні, з невеликим 

вмістом повітря, сильно зволожені, втрачають тепло дуже швидко.  

Отже, ґрунт обов’язково повинен містити повітря. Ґрунтове повітря 

відрізняється за складом від атмосферного, воно містить більше вуглекислого газу і 

менше кисню. Для розвитку рослин і життєдіяльності мікроорганізмів необхідні певні 

теплові умови ґрунту. Здатність ґрунту накопичувати і утримувати тепло залежить від 

теплових властивостей, таких як теплопоглинання, тепловипромінювання, 

теплоємність і теплопровідність. 

Тепловим режимом ґрунту називається сукупність процесів надходження, 

переносу, акумуляції і віддачі тепла. 

Математично тепловий режим ґрунту характеризується з допомогою 

радіаційного і теплового балансів. 

Радіаційний баланс – це співвідношення між кількістю сонячної радіації. 

поглинутої і випроміненої ґрунтом. 

Тепловий баланс складається з показника радіаційного балансу (Тб), витрат 

тепла на транспірацію і фізичне випаровування вологи (Тт), на теплообмін між 

поверхнею ґрунту і його більш глибоких шарів (Тп), нагрівання повітря (Тк) і має 

наступний вигляд: 

                                           Тб=Тт+Тп+Тк 

Від  особливостей теплового режиму залежать: 

 тривалість вегетаційного періоду рослин; 

 видовий склад і продуктивність рослинного покриву; 

 водяний і повітряний режими; 

 чисельність і активність мікроорганізмів; 

 швидкість розкладання органічних і перетворення гумусових речовин; 

 темпи вивітрювання та інтенсивність хімічних реакцій тощо. 

 

Контрольні питання: 
1. Дайте визначення теплового режиму ґрунту. 

2. Наведіть систематику теплових режимів ґрунту. 

3. Назвіть основні заходи регулювання теплового режиму ґрунту. 

4. Назвіть форми ґрунтового повітря. 

5. Дайте визначення повітроємності, повітропроникності, повітровмісту. 

6. Порівняйте склад ґрунтового і атмосферного повітря. 

7. Чим обумовлений вміст СО2   і О2  в ґрунтовому повітрі? 

8. Перелічіть умови,що визначають газообмін у ґрунті. 

9. Дайте визначення дифузії.   

 

 

 

 

 


