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Мета. Установити зміни кількісних та якісних характеристик гумусу алюві-
ально-лучного важкосуглинкового ґрунту за різних режимів його зволожен-
ня. Методи. Теоретичного узагальнення, лабораторно-модельні експери-
менти, хімічний аналіз та статистичний. Результати. Доведено, що режим 
зволоження за період компостування (9 міс.) не вплинув на загальний уміст 
гумусу, натомість його груповий і фракційний склад помітно зазнав змін. За 
оптимального та контрастного зволоження співвідношення С

ГК
:С

ФК
 підвищу-

ється переважно за рахунок накопичення гуматів, а за умов перезволожен-
ня, навпаки, звужується завдяки фульватизації гумусу. Висновки. Опти-
мальні умови зволоження сприяли закріпленню гумусних речовин у вигляді 
гуматів кальцію, а контрастні — закріпленню гумусних речовин тонкодисперс-
ною мінеральною частиною. постійне перезволоження ґрунту спричинило 
фульватизацію гумусу за рахунок накопичення фульватної групи.
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Заплавні ґрунти належать до інтразональ-
них утворень, проте генетично пов’язані з ав-
томорфними ґрунтами водорозділів [1 – 3]. 
Крім основних умов і факторів ґрунтоутво-
рення, важливою додатковою умовою ґенези 
лучних ґрунтів у заплавах, на думку автора 
[4], є гідроморфізм — поверхневий (періо-
дичне затоплення території заплави повене-
вими та паводковими водами) і підґрунтовий 
(зволоження та оглеєння нижньої частини 
профілю алювіально-лучних ґрунтів унаслі-
док близького залягання підґрунтових вод). 

Тобто важливим фактором, який впливає 
на характер гуміфікації органічної речовини 
в заплавних ґрунтах, накопичення та склад 
гумусу, є прояв особливих гідрологічних 
умов у заплавному ландшафті [5, 6]. У роботі 
[7] зазначається, що провідним чинником 
істотного впливу на морфогенез і характер 
функціонування заплавних ґрунтів, є інтен-
сивність розвитку гідроморфних процесів в їх 
часовому та профільному вимірах.

Мета досліджень — установити зміни 
кількісних та якісних характеристик гумусу 
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алювіально-лучного важкосуглинкового 
ґрунту за різних режимів його зволоження.

Матеріали та методи досліджень. 
Закладено модельний дослід, який перед-
бачав компостування алювіально-лучного 
ґрунту впродовж 9 міс. за такими варіанта-
ми: без зволоження (контроль); оптималь-
не зволоження (60% від ПВ); контрастне 
зволоження (100% від ПВ 1 раз на 2 міс.); 
постійне перезволоження (100% від ПВ). 
Для активізації мікробіологічної діяльності 
до кожного варіанта додавали глюкозу. У 
модельному досліді використовували алю-
віально-лучний ґрунт із такою загальною ха-
рактеристикою: рН

водн
 — 7,68, уміст часток 

<0,001 мм — 32,55%, <0,01 мм — 55,79%, 
уміст С

орг
 — 2,34%. Аналітичні дослідження 

виконували згідно з чинними стандартизова-
ними методами: вуглець органічної речови-
ни — за методом і.В. Тюріна згідно з ДСТУ 
4289 [8], груповий та фракційний склад гуму-
су — за методом і.В. Тюріна в модифікації 
Пономарьової та Плотникової згідно з ДСТУ 
7828 [9]. Оцінювання параметрів показників 
гумусного стану проводили за Д.С. Орловим 
[10]. Статистичну обробку отриманих резуль-
татів виконували з використанням програ-
ми Excel.

Результати досліджень показали, що 
різні режими зволоження алювіально-луч-
ного ґрунту за період експерименту істот-
но не вплинули на вміст у ньому гумусу 
(табл. 1). Проте у варіанті з оптимальним 
зволоженням спостерігалося незначне 
збільшення вмісту гумусу (на 6%) порівняно 
з контролем, що пояснюється оптималь-
ними умовами для процесів утворення та 
фіксації гумусних речовин у ґрунті.

Водночас режим зволоження істотно 
вплинув на якісний склад гумусу алювіаль-
но-лучного ґрунту (рисунок). 

Так, у груповому складі гумусу досліджу-
ваного ґрунту у варіантах оптимального та 
контрастного зволоження гуматна частка 
гумусу збільшилася на 20% від С

заг
, тому 

параметри показника С
гк
:С

фк
, який характе-

ризує тип гумусу, розширилися і становили 
2,6 (суто гуматний) та 3,1 (суто гуматний) 
відповідно. Проте у варіанті з перезволо-
женням, навпаки, відзначено істотне збіль-
шення (на 30% від С

заг
) фульватної частки 

гумусу, і співвідношення С
гк
:С

фк
 звузилося 

до 1,8 (гуматний) порівняно з 2,3 (суто гу-
матний) на контролі. На нашу думку, таку 
закономірність можна пояснити тим, що за 
перезволоження відбувається перетворен-
ня відносно стабільних гумінових кислот 
у рухоміші фульвокислоти. Сума екстра-
гованих гумусних речовин у всіх варіантах 
зволоження зросла майже у 1,2 раза порів-
няно з варіантом без зволоження.

У фракційному складі гумусу алюві-
ально-лучного ґрунту (табл. 2) у варіанті 
з оптимальним зволоженням спостеріга-
лося збільшення фракції гумінових кислот, 
зв’язаних з кальцієм (ГК-2), з 11,5% на кон-
тролі до 15,4% (НіР

05
=3,4). 

За періодичного чергування аеробних 
та анаеробних умов у фракційному складі 
гумусу досліджуваного ґрунту збільшила-
ся частка фракції гумінових кислот, міцно 
зв’язаних із мінеральною частиною ґрунту 
(ГК-3), з 7,7 на контролі до 9,2% (НіР

05
=1,3), 

тобто відбулася краща сорбція гумусних 
речовин на поверхні мінеральних часточок, 
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Груповий склад гумусу алювіально-лучного 
ґрунту за різних режимів зволоження:  — 
вуглець гуматів;  — вуглець фульватів;  

 — С
гк

/С
фк

1. Уміст гумусу в алювіально-лучному ґрунті 
за його різного зволоження

№ Режим зволоження Уміст гумусу, %

1 Без зволоження 4,04±0,24
2 Оптимальний 4,26±0,21
3 Контрастний 4,14±0,44
4 Перезволоження 4,15±0,17

НіР
05

0,12
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ніж за інших режимів зволоження. У варіанті 
з перезволоженням, як і очікувалося, спо-
стерігалося збільшення фульватної част-
ки гумусу переважно за рахунок фракції 
фульвокислот, зв’язаних з кальцієм (ФК-2), 
та фракції рухомих фульвокислот (ФК-1). 
Варто також зазначити, що в усіх варіан-
тах зволоження рухомість найагресивнішої 

фракції фульвокислот (ФК-1а) зменшилася.
Рівень забезпеченості гумусу азотом 

на контролі був середнім, про що свідчить 
показник C/N — 10,2, і режими зволоження 
за період досліджень істотно не вплинули 
на його зміну. Ступінь гуміфікації органічних 
речовин у всіх варіантах був надто високим 
(65 – 76%).

2. Фракційний склад гумусу алювіально-лучного ґрунту за різних режимів зволоження

Режим зволоження % С
орг

С гуматів С фульватів

1 2 3 сума 1а 1 2 3 сума

Без зволоження 2,34 3,0 11,5 7,7 22,2 3,0 0,5 2,8 3,4 9,7
Оптимальний 2,47 4,0 15,4 8,9 28,3 2,6 0,6 4,3 3,2 10,7
Контрастний 2,40 3,8 13,7 9,2 26,7 1,8 0,9 1,6 4,3 8,6
Перезволоження 2,41 4,4 12,2 6,7 23,3 2,2 1,5 6,1 3,3 13,1
  НіР

05
0,07 0,9 3,4 1,3 2,7 1,1 0,9 2,2 1,5 1,4

Режим зволоження % С
орг

С
ГК

 + С
ФК

С
ГК

/С
ФК

Гуміни C/N
Без зволоження 2,34 31,9 2,3 68,1 10,2
Оптимальний 2,47 39,0 2,6 61,0 10,3
Контрастний 2,40 35,3 3,1 64,7 10,2
Перезволоження 2,41 36,4 1,8 63,6 10,3
  НіР

05 0,07 2,1  – 2,1  – 

Доведено, що різні гідрологічні режими, 
які формуються на території заплави 
впродовж року, впливають на трансфор-
мацію органічних речовин в алювіаль-
но-лучних ґрунтах, головним чином, зу-
мовлюючи зміну якісного стану гумусу. 
Оптимальні умови зволоження сприяли 

закріпленню гумусних речовин у вигляді 
гуматів кальцію, а контрастні — закрі-
пленню гумусних речовин тонкодисперс-
ною мінеральною частиною. Постійне 
перезволоження ґрунту спричинило фуль-
ватизацію гумусу за рахунок накопичення 
фульватної групи. 

Висновки
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Влияние различных режимов увлажнения 
на гумусное состояние аллювиально-лу-
говых почв

цель. Установить изменения количествен-
ных и качественных характеристик гумуса аллю-
виально-луговой тяжелосуглинистой почвы при 
различных режимах ее увлажнения. Методы. 
Теоретического обоснования, лабораторно-мо-
дельные эксперименты, химический анализ 

и статистический. Результаты. Определено, 
что режим увлажнения за период компостиро-
вания (9 мес.) не повлиял на общее содержание 
гумуса, вместо того его групповой и фракцион-
ный состав существенно изменился. При опти-
мальном и контрастном увлажнении отношение 
С

ГК
:С

ФК 
увеличилось главным образом за счет 

накопления гуматов, а при переувлажнении, на-
оборот, сузилось за счет фульватизации гумуса. 
Выводы. Оптимальные условия увлажнения 
способствовали закреплению гумусных веществ 
в виде гуматов кальция, а контрастные — закре-
плению гумусных веществ тонкодисперсной ми-
неральной частью. Постоянное переувлажнение 
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Бібліографія

почвы привело к фульватизации гумуса за счет 
накопления фульватной группы. 

Ключевые слова: аллювиально-луговые 
поч вы, режимы увлажнения, гумусное состоя-
ние, фракционный состав гумуса.
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Influence of different regimes of humidification 
upon humus state of alluvial-meadow soils

The purpose. To determine changes of 
quantitative and quality indicators of humus of 
alluvial-meadow heavy clayloam soil at different 
regimes of its humidification. Methods. Theoretical 
justification, laboratory-model experiments, 
chemical analysis and statistical. Results. It is 

determined that regime of humidification for the 
term of composting (9 months) has not influenced 
the general content of humus. At the same time 
its group and fractional composition has essential 
varied. At optimum and contrasting humidification 
ratio Sgk:Sfk was augmented primarily due to 
accumulation of humates, and at overwetting, on 
the contrary, has converged due to fulvatization 
of humus. Conclusions. Optimum conditions of 
humidification promoted fixation of humus matters in 
the form of humates of calcium, and contrasting — 
to fixation of humus matters by finely dispersed 
mineral part. Fixed overwetting of soil has led to 
fulvatization of humus due to accumulation fulvate 
group. 

Key words: alluvial-meadow soils, regimes of 
humidification, humus state, fractional composition 
of humus.


