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Анотація

Проведено  дослідження  закисленості  грунтів  господарств,  що

досліджувалися,   основуючись  на  даних,  які  були  надані  сільськими

фермерськими  господарствами.  На  підставі  отриманих  даних,  доведено,  що

існує проблема кислотної деградації грунтів господарств, що досліджувались.

Проаналізувавши отримані результати, можна дійти висновку, що максимальне

значення гідролітичної  кислотності  складає  2,50–2,51 мг-екв,  що у  1,08–1,09

рази більше за фоновий показник, а для актуальної кислотності – 5,5 (відповідає

категорії «слабо кислі грунти») і спостерігалося у межах території СК «Іскра» і

«Рокитнянський»,  що  підвищує  рівень  екологічної  небезпеки.Причиною

підвищення  кислотності  грунту  є  ненормоване  застосування  азотних

мінеральних  добрив,  порушення  системи  сівозмін,  деякі  природні

характеристики  району(рельєф,  властивості  грунту).  Грунти  більшої  частини

району поки що характеризуються нормальними кислотно-лужними умовами.

Проаналізувавши вплив показників актуальної кислотності на кількість гумусу

у  грунтах,  дійшли  до  висновків,  що  у  більшості  випадків  з  підвищенням

показнику кислотності кількість гумусу у грунті зменшується. Менша частина

точок  дослідження  характеризується  синхронним  підвищенням  (зниженням)

показників  кислотності і вмісту гумусу у грунті, що пояснюється внесенням

органічних добрив,  ландшафтними умовами.  Результати проведених у роботі

досліджень дали змогу рекомендувати заходи направлені на покращення стану

грунтів  господарств,  що  досліджувалися.  Серед  них  можна  виділити

вапнування,  використання  органічного  добрива,  заходи  щодо  зменшення

негативного впливу мінеральних добрив тасільськогосподарської техніки.
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