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Анотація. Розглянуто вплив фосфогіпсу, як хімічного меліоранту різними 

нормами внесення, на фізико-хімічні властивості солонцюватих чорноземів. 

Встановлено оптимальні норми та строки внесення фосфогіпсу. 
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Abstract. It was considered the influence of phosphogypsum as a chemical 

melioration with the different application rate, on the physico-chemical properties of 

salty black soil. It was established of the optimal rules and time limits for 

phosphogypsum. 
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Вступ. За даними Державного земельного кадастру України, солонцеві 

ґрунти займають загальну площу понад 2,8 млн. га, з яких близько 2-х млн. га є 

орними землями [1,2]. 

Найчастіше процеси осолонцювання пов’язані саме з інтенсифікацією 

землеробства, що супроводжується неправильним освоєнням земель, проявами 



неоднорідності ґрунтового покриву. Згідно даних земельного кадастру, близько 

400 тис. га займають вторинно солонцюваті ґрунти, що утворилися у період 

інтенсивного розвитку зрошення в останні 50-60 років [3]. 

Отримання стійких врожаїв в умовах посушливого клімату можливо 

завдяки проведенню зрошення. Наявність солонців у таких умовах ведення 

сільського господарства призводить до зниження врожаю на 25-35 %. В умовах 

зрошення, де необхідна максимальна віддача від витрачених коштів, меліорація 

солонців стає актуальною. Сьогодні, за рахунок великої різноманітності 

індивідуальних особливостей солонців та гідрологічного режиму, відсутні 

науково-обґрунтовані заходи меліорації, які враховували б особливості 

солонців чорноземів звичайних в умовах зрошення. 

Дослідження проводили з метою розробки заходів із поліпшення фізичних 

та фізико-хімічних властивостей чорноземів звичайних вторинно-

солонцюватих в умовах зрошення та без нього. 

Важливою особливістю солонцевих ґрунтів є те, що в їх поглинаючому 

комплексі знаходиться у значній кількості натрій, який викликає пептизацію 

колоїдів, вимивання їх з поверхневого шару ґрунту та навіть знищення 

поглинаючого комплексу [2].  

Солонці відрізняються дуже низькою водопроникністю. Вона у 10-15 разів 

менша, ніж у не солонцевих ґрунтах. Водопроникність солонців тим нижча, 

чим вищий вміст обмінного натрію у ГПК. Низька водопроникність приводить 

до того, що більша частина опадів стікає по поверхні. Саме тому, загальні 

запаси вологи у солонцевих горизонтах завжди нижчі, ніж у розташованих 

поряд зональних ґрунтах. 

Теоретичні основи меліорації солонцевих ґрунтів були розроблені в 1912-

1932 роках минулого століття К.К. Гедройцем і отримали розвиток в 

дослідженнях І.М.Антипова-Каратаєва, К.П. Пака, В.В.Єгорова та ін. вчених. 

Сьогодні проблемами вторинного (іригаційного) осолонцювання та заходами 

його усунення займаються С.А. Балюк, В.В. Морозов, М.І. Ромащенко, І.Д. 



Примак та ін. Одним з найефективніших способів боротьби з осолонцюванням 

ґрунтів є проведення хімічної меліорації.  

Останнім часом для хімічної меліорації солонцевих ґрунтів почали широко 

використовувати фосфогіпс. Отримані науковцями результати досліджень дали 

змогу зробити висновок, що фосфогіпс розчиняється швидше гіпсу, не кажучи 

про сполуки карбонатів кальцію [3]. 

За останні десятиріччя збільшилося використання фосфогіпсу, тому що він 

дешевший від гіпсу, має кислу реакцію і вміщує до 2 % загального фосфору. В 

умовах зрошення використання фосфогіпсу забезпечує поліпшення фізичних і 

хімічних властивостей, а також позитивно впливає на поживний режим ґрунту.  

Проведені дослідження показали, що ефективність гіпсування 

підвищується при достатній зволоженості ґрунту майже в два рази. Ще один 

позитивний фактор полягає в тому, що на зрошуваних землях гіпсування 

значно збільшує глибину просочування вологи, а відповідно й міграцію солей у 

нижні горизонти ґрунту. 

Мета досліджень полягає у встановленні оцінки агроекологічного стану 

ґрунтів, що поливалися тривалий час; вдосконалити існуючі заходи відтворення 

родючості зрошуваних ґрунтів шляхом здійснення хімічної меліорації 

фосфогіпсом.  

Польові досліди з вивчення впливу фосфогіпсу, як хімічного меліоранту, 

проводили в дослідному господарстві «Дніпропетровської дослідної станції 

Інституту овочівництва та баштанництва НААН України» протягом 2010-

2014 рр [4]. Дослідні ділянки було закладено навесні та восени 2010 р. на 

чорноземі звичайному малогумусному вилугуваному на суглинковому лесі. 

Гумусовий горизонт однорідного забарвлення глибиною 40-45 см. Потужність 

орного шару ґрунту становить 30 см. 

При тривалому зрошенні на дослідних ділянках у ґрунтовому вбирному 

комплексі катіони кальцію частково замінялися на катіони натрію. Це призвело 

до погіршення фізичних властивостей ґрунтів: зменшення водостійкості 



структурних агрегатів, збільшення кількості зв’язної води, ущільнення та 

злитизація ґрунту, як наслідок це привело до зниження родючості. 

Аналіз ґрунту на дослідних ділянках до проведення хімічної меліорації 

показав, що вміст обмінних катіонів кальцію коливається від 12,0 до 18,0 ммоль 

на 100 г ґрунту, обмінні катіони натрію – 1,42-11,39 ммоль на 100 г ґрунту. 

Відповідно до кількості обмінних катіонів натрію у ГПК ґрунт належить до 

малонатрієвих солонцюватих ґрунтів. 

Фосфогіпс вносили різними нормами за меліоративним, екологічним та 

агрономічним критеріями розрахунку. Меліоративну дозу розраховували на 

витискання обмінного натрію до заданого рівня, або на поліпшення показника, 

за яким оцінують ступінь солонцюватості до оптимального рівня. 

Використання фосфогіпсу для хімічної меліорації обумовлюється розрахунком 

екологічно безпечної дози. Її розраховували за елементом, який першим 

досягне рівня ГДК. Агрономічна доза орієнтована на максимальний приріст 

урожаю і встановлюють її на основі багаторічних дослідів. Відповідно до 

наведених розрахункових доз на дослідних ділянках було внесено фосфогіпс 

нормами 1,4 т/га, 3 т/га та 6 т/га [4]. 

Аналіз зміни фізичних та фізико-хімічних властивостей ґрунту на 

дослідних ділянках впродовж чотирьох років спостереження показав позитивні 

зміни в усіх варіантах досліду. Післядія хімічної меліорації (внесення 

фосфогіпсу у якості хімічного меліоранту) за чотири роки спостережень 

характеризується тенденцією до зменшення вмісту обмінного натрію по 

відношенню до початкових параметрів на 30 % в шарі ґрунту 30 см. Найкращі 

результати отримали при внесенні фосфогіпсу різними нормами при зрошенні. 

Дані отримані за 2012 рік (другий рік спостережень) значно відрізняються за 

результати інших років. Це пояснюється типовими погодними умовами, які 

склалися у цей рік. Значне зменшення обмінного натрію у ґрунтовому 

поглинаючому комплексі виявили при внесенні фосфогіпсу під культивацію 

навесні нормою 3 т/га при зрошенні у перший рік післядії. За наступні роки 

тенденція зменшення зберігалася, але на четвертий рік кращим виявився 



варіант внесення фосфогіпсу восени під основний обробіток ґрунту нормою 6 

т/га зі зрошенням, що становили 0,11 ммоль на 100 г ґрунту. У варіантах без 

зрошення кращий результат у порівнянні з контрольним за всі роки 

спостереження виявлений при внесенні фосфогіпсу нормою 6 т/га під основний 

обробіток ґрунту восени (на 5-18 % менше контрольних показників). 

Оптимальним значенням ґрунтового розчину для розвитку 

сільськогосподарських культур є нейтральна реакція (рН = 7). На дослідних 

ділянках за роки спостережень реакція ґрунтового розчину була близька до 

нейтральної: 6,71-7,8. 

Аналіз шпаруватості в орному шарі (0-30 см) ґрунту показав тенденцію до 

збільшення значень у порівнянні з контрольними показниками та зміни її за 

роками досліджень. Виключення за значеннями складає 2012 рік. Шпаруватість 

ґрунту в умовах без зрошення збільшилась на 9,2 % в порівнянні з контролем за 

четвертий рік спостережень. За роки досліджень найкращим виявився варіант з 

внесенням фосфогіпсу нормою 3 т/га, коли шпаруватість збільшувалась на 4,22 

%. При зрошенні ці показники виявилися дещо більшими. В порівнянні з 

контролем шпаруватість збільшилась на 13,8 % (2014 рік). Найкращим 

виявився варіант з внесенням фосфогіпсу нормою 6 т/га, коли шпаруватість 

збільшувалась на 4,1 %. Збільшення шпаруватості ґрунту позитивно вплинуло 

також на забезпеченість повітрям та підвищувало ступінь аерації. 

Збільшення вмісту кальцію у верхніх горизонтах солонцюватих ґрунтів 

при внесенні фосфогіпсу сприяло закріпленню в них органічних речовин та 

накопиченню гумусу. Гумус покращує фізичні властивості ґрунту, підвищує 

його здатність проти ерозії та поліпшує структурний стан. Приріст гумусу 

спостерігався як по роках спостережень, так і по відношенню до контрольного 

варіанту. Вміст гумусу у варіантах без зрошення збільшувався до 2,71 % при 

внесенні фосфогіпсу восени під основний обробіток ґрунту нормою 6 т/га. При 

зрошенні кращим виявився варіант з нормою внесення фосфогіпсу 6 т/га, а по 

відсотковому збільшенню, відповідно, за роками кращим виявився  варіант з 

нормою внесення 3 т/га.  



Висновки. Проведення хімічної меліорації фосфогіпсом різними нормами 

внесення на солонцюватих чорноземах позитивно впливає на фізико-хімічні 

властивості ґрунту, особливо в комплексі зі зрошенням. Оптимальними 

виявлено норми внесення фосфогіпсу 3 т/га під культивацію навесні та 6 т/га 

восени під основний обробіток ґрунту. Однак, зважаючи на величину 

капітальних витрат, наявність специфічних домішок у фосфогіпсі, слід 

приймати за оптимальну норму внесення фосфогіпсу 3 т/га. 

Проведені дослідження показали, що усі варіанти мали близьку до 

нейтральної реакцію середовища в ґрунті за проведені роки досліджень. 

Процес зменшення накопичення гумусу в орному шарі ґрунту та 

покращення фізичних властивостей ґрунту можна регулювати хімічною 

меліорацією, використовуючи у якості меліоранту фосфогіпс. 

Внесення фосфогіпсу покращувало агрофізичні властивості ґрунту: 

збільшувалась шпаруватість та ступінь аерації. 
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