
РОДЮЧІСТЬ 

ҐРУНТІВ 

1. Родючість ґрунту та її види 

2. Елементи, або фактори, родючості 
ґрунтів 

3. Фактори, що лімітують ґрунтову 
родючість 



Родючість – це здатність ґрунту  
забезпечувати життєдіяльність  

рослин всіма необхідними їм умовами. 

  
Факторами родючості ґрунту є достатня кількість 
води, поживних речовин, відповідні температурні 

умови, пухкість ґрунту, певна кількість повітря для 
дихання коріння рослин, окислення мінеральних 

сполук і життєдіяльність мікроорганізмів  
 

У зв'язку з тим, що родючість ґрунту утворюється 
під дією природних i соціально-економічних 

факторів, вона належить до розряду природних i 

економічних категорій.  



 

Рослинність та 

мікробіологічн

а активність 

Хімічний склад 

Структура 

Водно-повітряний і 

температурний режими 

Гумус 

Гранулометричн

ий склад грунту 

Будова профілю і 

щільність грунту 

Схема природних факторів родючості ґрунту 

(за О.М.Гринченко)  



Тепловий  

режим 

Відсутність 

шкідливих 

для рослин 

речовин 

Наявність 

коренемістячого 

шару 

Водний 

режим 

Поживні 

речовини 

Повітряний 

режим 

Схема взаємозв’язку факторів і умов родючості ґрунту 

  (за О.Н.Соколовським) 



Т И П И  Р О Д Ю Ч О С Т І

Натуральна Штучна Змішана

В и д и

Потенційна Ефективна Повна+ =

Різновиди всіх типів і видів родючості

Загальна Часткова

Ф о р м и

Цілинна (дорівнює
натуральній у перші

роки освоєння)

Економічна

Стани
мінімальний
критичний

прибутковий

Типізація родючості ґрунтів  
(за Б.О. Нікітіним)   



Види родючості 
• Природна (потенційна) родючість характерна для цілинних 

земель, що утворилась без втручання людини, без впливу 

меліорації, обробітку тощо та визначається загальними 

(валовими) запасами поживних речовин у ґрунті. 

 

• На ґрунтах, які розорюються, природний ґрунтоутворювальний 

процес підпорядковується діяльності людини. Цей «культурний» 

процес, який має значний і домінуючий вплив на родючість 

ґрунтів, залежить від культури землеробства, ступеня розвитку 

науки й техніки – це штучна родючість (ефективна родючість).  

 

• Природна й штучна родючість нерозривно 

зв'язані між собою  



Ефективна родючість ґрунту   
• Рівень ефективної родючості ґрунту встановлюється 
за рівнем урожаю вирощуваних сільськогосподарських культур. 

  

Рівень ефективної родючості визначають: 
•  поживний, водно-повітряний, тепловий режими ґрунту, вміст 

фізіологічно-активних речовин, реакція ґрунтового розчину, 
наявність у ґрунті фітотоксичних сполук тощо; 

•  метеорологічні умови вегетації рослин (сонячна радіація, 
кількість та розподіл атмосферних опадів, температурні умови, 
відносна вологість повітря, вміст у ньому СО2 , тривалість 
вегетаційного періоду); 

•  рослина: сорт, репродукція, якість насіннєвого матеріалу і 
ін. ; 

•  фітосанітарні умови: бур'яни, шкідники та хвороби 
культурних рослин; 

•  антропогенна дія: обробіток ґрунту, технологія вирощування 
рослин, сівозміни, система добрив, меліоративні заходи, заходи 
захисту рослин тощо. 



Елементи, або фактори, родючості ґрунтів  

Гранулометричний склад ґрунту  

Структурність і водно-фізичні 

властивості ґрунту  

Теплові властивості ґрунту  

Вміст органічної речовини  

Біологічна активність ґрунту  

Поглинальна здатність ґрунту.  



РОЗПОДІЛ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ГРУПИ 
(ЗА А.П.ВИНОГРАДОВИМ) 

ГРУПА ЕЛЕМЕНТИ 

МАКРОЕЛЕМЕНТИ O, H 

C, Ca, N 

S, P, K, Si 

Mg, Fe, Na, Cl, Al 

МІКРОЕЛЕМЕНТИ Zn, Br, Mn, Cu, Mo 

I, As, B, F, Pb, Ti, W 

Cr, Ni, Sr, Ag, Co, Ba 

УЛЬТРАМІКРОЕЛЕМЕНТИ Rb, Ra 



Оптимальні інтервали рН ґрунтового розчину  

    для деяких рослин та мікроорганізмів        

Сільськогосподарські  рослини 
Оптимальний 

інтервал рН 
Сільськогосподарські  рослини 

Оптимальний 

інтервал рН 

Пшениця 6,0-7,5  Люпин       4,5-6,0  

Кукурудза 6,0-7,0  Капуста  6,5-7,5  

Ячмінь 6,5-7,5  Гречка 4,7-7,5  

Овес 5,5-7,5  Бавовник 6,0-7,3  

Жито 5,5-7,5  Ґрунтові мікроорганізми 

Картопля 5,0-5,5  Азотобактер 6,5-7,5  

Льон 5,9-6,5  Бульбочкові бактерії  6,0-7,0  

Горох 5,0-7,0  Клострідіум пастеріанум  6,5-7,3  

Конюшина 6,0-7,0  Ґрунтові гриби 4,0-5,0  

Цукровий буряк 6,7-7,5  



Відношення рослин до гранулометричного складу 

ґрунту 
(за В.Ф. Вальковим) 

Ґрунт 

піщаний та 

супіщаний 

легко- і 

середньо-

суглинковий 

структурний 

важкосуглинковий 

та глинистий 

слабооструктурений та 
змитий важкосуглинковий 

і глинистий 

Жито 

Картопля 

Люпин 

Еспарцет піщаний 

Люцерна жовта 

Серадела 

Кавуни 

Дині 

Гарбузи 

Черешня  

Пшениця озима 

Овес 

Просо 

Жито 

Гречка 

Ячмінь 

Льон 

Квасоля 

Горох 

Картопля 

Конюшина 

Цукровий буряк 

Черешня 

Яблуня 

Груша  

Пшениця яра 

Ячмінь 

Кукурудза 

Сорго 

Соя 

Соняшник 

Цукровий буряк 

Коноплі 

Вика 

Квасоля 

Слива 

Абрикос 

Вишня 

Рис 

Кукурудза 

Люцерна синьогібридна 

Слива 

Вишня 

Буркун білий 

Буркун жовтий 



Фактори, що лімітують родючість 

ґрунтів та засоби їх усунення 

Фактор Меліоративний прийом 
Надлишкова кислотність Вапнування 

Надлишкова лужність 
Гіпсування, кислування, внесення 

фізіологічно кислих добрив 

Надлишок солей 
Промивання на фоні дренажу 

скинутихі ґрунтових – підґрунтових 
вод 

Висока глинистість 
Піскування, покращення 

структури, глибоке розпушування 

Недостатність тепла 
Теплові меліорації: мульчування 

поверхні, снігонакопичення, 
лісосмуги, плівкові вкриття 

Недостатність води 

Зрошення, агротехнологічні 
прийоми накопичення води в ґрунті 
(наприклад, чиста пара) і захист від 

випаровування 

Недостатність мінерального 
живлення 

Мінеральні й органічні добрива 



Фактори, що лімітують родючість ґрунтів та 

засоби їх усунення 
Фактор Меліоративний прийом 

Надлишок води, заболоченість Дренаж осушувальний 

Недостатність аерації Дренаж, покращення структури, 
щілювання 

Строкатість мікрорельєфу Планування поверхні 

Великий ухил поверхні 
Терасування, смугасто-контурна 

обробка, перемежовування 
культур 

Незначний корененаселений 
шар,обмежений серединними 

шарами ґрунту 

Поступове поглиблення із 
застосуванням плантажу, 
глибокого розпушування, 

вибухові меліорації 

Різко диференційований на 
горизонти профіль 

Поступове поглиблення 
корененасиченого шару, 
ліквідація диференціації 

глибокою обробкою 

Токсикоз хімічний Хімічні й агротехнологічні 
меліорації 

Токсикоз біологічний Агротехнологічні й біологічні 
меліорації, сівозміна, парування 



Основні фактори деградації грунтів 



Оптимальні показники родючості 
• Ефективна родючість - 45-60 ц зернових з 1 га або 65-75 кормових 

одиниць 
  

• Стан ГВК і кислотність, рНсол. = 6,0-6,5, сума увібраних основ - 7-12 
ммоль, ступінь насиченості основами -80-90%, рухливий Аl – відсутній 

  
• Гумус в орному горизонті: вміст 2,5-3%, запас - 75-85 т / га, валовий N - 

3-4 т / га, співвідношення СГК: СФК = 1,1-1,2. 
  
• Водно-повітряний режим: Щільність -1,1-1,2 г / см 3, шпаруватість - 50-

55%, повітроємність 25-30%, запас продуктивної вологи до початку 
вегетації в шарі 0-50 см -150-180 см. 

  
• Характеристика орного горизонту: Потужність 25-30 см, добре виражена 

дрібно-комковатая структура, вміст водопрочних агрегатів розміром > 
0,25 мм 70-80%, підзолистий горизонт відсутній.  

 
• Вміст доступного азоту -3-4 мг/100 г або 100-120 кг/га, з них за вегетацію 

рослини споживають 50-60%  
 
• Вміст рухомого фосфору 25-30 мг/100 г або 600-700 кг/га, з них за 

вегетацію рослина споживає 7-9% (50-60 кг/га). 
  
• Вміст обмінного калію 20-22 мг/100 г або 500-550 кг/га, з них 40-50% 

споживається рослинами на вегетацію.   


