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Наші послуги включають в себе:

• Використання спеціальних тестів ґрунту для коригування 
його родючості та подальшого зростання, врожайності та 
проблем якості у мірі, якою це стосується всіх основних 
продовольчих і текстильних культур.

• Проведення вступних і спеціалізованих навчальних 
програм для фермерів і виробників, консультантів і 
компаній, що займаються добривами, для пояснення 
програми родючості.

• Проведення консультацій у господарствах, щоб 
допомогти у вирішенні проблем нарощування родючості з 
метою підвищення врожайності та якості врожаю.



Наша мета не полягає у 
переконуванні фермерів, скотарів і 
виробників у тім, що вони повинні 
робити аналіз своїх ґрунтів.

Наша мета - навчити і забезпечити 
розуміння того, як фермери можуть  
отримати переваги, застосовуючі
коректне тестуванні ґрунту, і що, 
відповідно, потрібно зробити для 
отримання максимальної кількості та 

 



Ефективний догляд за ґрунтом 
також є найбільш ефективним 
способом догляду за будь-якою 

культурою!
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СКЛАД ґрунтІВ
Пилувато-суглинистий 

верхній шар
Органічна 
речовина 0,5 
– 5%

Мінеральна 
речовина 45 
– 50%

Вода = 25%

Повітря = 25 %



Взаємозв'язок між фізичною структурою ґрунту і ємністю його 
катіонного обміну/ процентного насичення основами.

Підручники з ґрунтознавства вчать, що фізична структура 
ідеального ґрунту складається на 50% з твердих часток і на 50% 
з порожнин. В ідеалі, частина твердих речовин складається з 
45% мінералів і 5% органічної речовини, в той час як порожнини 
містять 25% повітря і 25% води. Однак ці підручники не кажуть, 
які зміни необхідні для того, щоб допомогти ґрунтам, котрим 
бракує цього, наблизитись до зазначеної правильної фізичної 
структури.

ТВЕРДІ
Органічна 
речовина

5%

Мінеральна 
складова

45%

Повітря
25%

Вода
25%

ПОРОЖНИНИ



Органічна 
речовина

5%

Мінеральна 
складова

45%

Повітря
25%

Вода
25%

Фізична структура ґрунту може бути приведена у відповідність з визначенням ідеального ґрунту в 
підручниках тільки шляхом правильного розуміння і застосування загальної ємності обміну та відсотку 
насичення основами цього ґрунту.

Процентний вміст катіонів кальцію, магнію, калію і натрію, які займають більшу частину поверхні 
кожної колоїдної частки твердої фракції на вищезазначеній схемі визначає, чи є достатньо простору 
порожнин для розміщення належної процентної кількості повітря і води, необхідних для оптимального 
росту рослин. З цих чотирьох основних катіонів, які найбільш впливають на об’єм простору порожнин, 
кальцій та магній є найбільш важливими і впливовими.

Ґрунт, який має ЗЄО від 20 до 25, повинен мати насиченість основами на рівні 68% Ca і 12% Mg, щоб 
забезпечити належний об'єм порожнин (більше повітря, менше води).

З іншого боку, ґрунт, який має ЗЄО на ріні 5, повинний мати насиченість основами на рівні 60% Ca і
20% Mg, аби мати ідеальний об'єм порожнин (більше води, менше повітря).

ТВЕРДІ ПОРОЖНИНИ



Семінар Kinsey з родючості ґрунтів для спеціалістів
Хоршам, Вікторія, Австралія 14-16 вересня, 2009 р.

ДОСЯГНЕННЯ ІДЕАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ СТРУКТУРИ ҐРУНТУ
З метою приведення фізичної структури ґрунту у відповідність з визначенням ідеального ґрунту в 

підручниках: по-перше, відкоригуйте процент насичення основами Са, Mg, K і Na для відповідності 
потрібним процентам, необхідним для загальної обмінної ємності (ЗОЄ) даного конкретної ґрунту. Це 
сприятиме належному поглинанню поживних речовин та утворенню належної фізичної структури, а 
також ідеальному біологічному середовищу даного ґрунту. Оскільки кальцій і магній є набагато більш 
важливими і впливовими елементами з чотирьох зазначених, завжди звертайте увагу на них у першу 
чергу.
Перед тим, як коригувати вміст Ca і Mg, є три основні моменти, які варто пам’ятати:

1) % насичення основами кальцію плюс магній завжди повинен дорівнювати 80, аби досягти ідеального
співвідношення між Ca і Mg, оскільки це впливає на фізичну структуру ґрунту. (Іншими словами,
правильне співвідношення визначає пухкість кожного ґрунту – чи він занадто щільний, чи занадто
розсипчастий, чи працює так, як повинен. Це співвідношення стосується кожного ґрунту із значенням
ЗОЄ 4,16 або вище. (Нижчі значення ЗОЄ розглядаються на нашому Спеціалізованому семінарі по дуже
легких піщаних ґрунтах.)
2)Реакція Ca і Mg один на одний з точки зору зміни насичення основами, як правило, складає 1:1. Це 
означає, що при кожному збільшенні Ca на 1% Mg буде зменшуватися на 1%, або на кожне збільшення 
Mg 1% припадатиме 1% зменшення Ca. (Але слідкуйте за ґрунтами з вищими значеннями ЗОЄ, які 
можуть містити вільний магній, зв’язаний у шарах глини.)

3)Таким чином, перший принцип балансу поживних речовин включає коригування очевидних недоліків з 
метою полегшення контролю надмірних значень.



Властивості ґрунтів 

Фізичні Хімічні

Біологічні



Доктор Альбрехт говорив:

«ВИВЧАЙТЕ ПРИРОДУ ...
НЕ КНИЖКИ!»



Ґрунт живий!

Нагодуйте ґрунт, аби допомогти йому
нагодувати урожай, що ви хочете виростити.



Нагодувати одну «корову» на 
акр + урожай!



 

 Протозоа 
Найменші форми 

тваринного життя

 Нематоди
Змієвидні тварини, 

деякі з них можуть 
бути серйозними 
шкідниками, але 
більшість такими не є

Тварини



Мікробні рослини в ґрунті
Бактерії

 найпростіші  
рослини
 одноклітинні

Актиноміцети
 проміжні між 

бактеріями і 
грибами

 дають запах 
свіжозораного ґрунту

Гриби 

 більш толерантні 
до кислих ґрунтів                         

Водорості    
деякі 

фіксують азот
деякі мають фотосинтез



Накопичення живих 
організмів у ґрунті



   
годувати живі організми в ґрунті.



Органічна речовина сприяє 
продуктивності ґрунтів у багатьох 

відношеннях

 Поліпшує фізичний стан
 Збільшує інфільтрацію води
 Покращує культивацію
 Зменшує втрати від ерозії

 Постачає поживні речовини для 
рослин





Додавання органічної речовини 
допомагає годувати «корову 

середнього розміру» з точки зору 
ґрунтових організмів на одному акрі, 
але поживні речовини з мінералів і 

гумусу ґрунту також годують урожай!



Що працює найкраще?
Конкретні обставини!



Завжди робіть аналіз
поживних речовин



Не тільки N-P-K!



Коріння 
живляться за 

вибором в
АЕРОБНІЙ 
ЗОНІ (Так 

глибоко, як 
гниють дерев'яні 

стовпчики)



Аеробна зона і збалансовані поживні 
речовини 





30 фунтів брак азоту
10 фунтів додані для кожного 

листа



Більшість P2O5, що міститься в 
рослинах, знаходиться в її плодах або 

насінні

КУЛЬТУРА УРОЖА
ЙНІСТЬ 

ЧАСТИНИ 
РОСЛИНИ

P2O5 фунт/
акр

КУКУРУДЗА 180
бушелів

Зерно 

Стебло 

78
30

СОЯ 60
бушелів

Зерно 

Стебло 

48
16



Фосфати для пшениці
Найважливіші у перші 40 днів.



Дефіцит калію на кукурудзі









Постійне задерніння ґрунтів
5% ГУМУСУ на родючих 
пасовищах



Аналіз рослин може бути основним діагностичним 
інструментом для Mg, коли в ґрунті його забагато, 
але в рослині недостатньо.



Вплив Mg% на 
врожайність кукурудзи

> 12% Mg БС 220 кг N
1 кг/ 56 кг зерна

> 13% Mg БС 275 кг N
1,25 кг/ 56 кг зерна

> 15% Mg БС 300 кг N
1,35 кг/ 56 кг зерна

> 20% Mg БС 325 кг N
1,5 кг/ 56 кг зерна

Вимоги N на 200 бушелів (12 320 кг/ га) врожаю кукурудзи



Властивості ґрунтів 

Фізичні Хімічні

Біологічні



Використання поживних 
речовин ґрунту (хімія)

для
коригування структури ґрунту 

(фізика)
потім

будівництво «домівки» для 
ґрунтових організмів (біологія)



? ? ?
Скільки врожаю фактично втрачається з 

кожним роком через відсутність 
потрібного життя в ґрунтах на полях, 

садах, виноградниках, сіножатях і 
пасовищах через відсутність 

належного тестування ґрунтів і 
коректного внесення необхідних 

поживних речовин?



Найбільш важливий аспект 
родючості - баланс між 

елементами. Важливий не 
лише кожен окремий 

елемент, але необхідно мати 
баланс всіх елементів у 

ґрунті



Фізичні властивості

Органічна 
речовина 
(гумус) 3 –
5%

Мінеральна 
речовина 45 
– 47%

Вода = 25%

Повітря = 25 %



Вода = 25%

Повітря = 25 %



Суха погода?





Визначення здатності 
утримувати поживні речовини 
в ґрунті є найбільш важливим 
для нарощування родючості



ЯКИМ ЧИНОМ?

# 1) ВИМІРЮВАННЯ ... залежить від 
кількості гумусу і глини в кожному 
конкретному ґрунті.



Визначення здатності ґрунту утримувати 
поживні речовини необхідне для 
досягнення ідеальної родючості та 
отримання урожаю високої якості

 Кругова діаграма 
демонструє катіонообмінну 
здатність ґрунту (КЗГ), або 
іншими словами, його 
здатність притягувати та 
утримувати поживні речовини 
для рослин з вапна, гною і / 
або добрив,.



Баланс поживних речовин ґрунту також є 
важливим
Кругова діаграма демонструє 

катіонообмінну здатність ґрунту
(КЗГ).
Відсоток насичення основами 

(НО) означає відсоток КЗГ, 
насичений певним основним 
елементом (катіонами). Ці 
основи є позитивно 
зарядженими і включають в 
себе кальцій, магній, калій, 
водень, натрій та інші.



Оптимальний відсоток основи (катіон) 
Насиченість для більшості ґрунтів

Катіон 

кальцій
магній
калій

водень
інше

Відсоток
насичення 
основами

60-70
10-20

2-5
10-15

2-4



Аніони є іонами з негативними (-) зарядами

Аніон Форма іону

Хлорид Cl-

Нітрат NO3-

Сульфат SO4

Фосфат PO4



Знати ... здатність ґрунту 
утримувати/ віддавати поживні 

речовини!



Вологе збирання і ущільнення



Зв'язок між текстурою ґрунту і 
здатністю утримувати вологу

 Піщані ґрунти (груба 
текстура) мають великі 
пори і, таким чином, 
вони дозволяють воді 
вільно проходити.

 Глинисті ґрунти (дрібна 
текстура) мають 
невеликі пори і міцно 
утримують воду.



Рівні поживних речовин в ґрунтах є 
важливими ...

 «Теорія бочки» або «закон 
мінімуму» Лібіха.

 Виснаження поживних речовин 
обмежує врожайність.

 Найбільш обмежена поживна 
речовина обмежуватиме врожай до 

тих пір, поки не буде поповнена. 
Надія фермера полягає у 

відновленні й реставрації зламаних 
дошок (виснажених елементів) 

таким чином, аби досягти повної 
продуктивності ґрунту.

Але …



Закон 
максимуму?



НАГОДУЙТЕ ґрунт/ єдиний 
шлунок рослини!



Суцільне внесення N-P-K-S і 
мікроелементів



Стартерне, післясходове або 
міжрядне підживлення 

рослин? (N & Стартер Р)



Суцільне внесення вапна, гіпсу, компосту і гною



Враховуйте як потенціал 
урожайності, так і потреби 

рослин у поживних речовинах.



Са і Mg - вторинні елементи?



Ca і Mg – основні елементи 
для ґрунтових організмів!



Чи гарний РН говорить про те, що 
ваш ґрунт збалансований?

Не завжди!!!



РН ґрунту
Підтримка РН ґрунту в діапазоні від 

5,5 до 7,0 сприятиме:
 Зниженню концентрації 
розчинного алюмінію і марганцю, 
двох важких металів, які можуть 

бути токсичними при низьких 
рівнях РН ґрунту.

 Підвищенню доступності 
поживних речовин, що містяться в 

ґрунті та добривах.
 Підсиленню активності багатьох 

мікроорганізмів, відповідальних 
за перетворення поживних 

речовин з недоступної у доступну 
форму.

 Підвищенню активності 
симбіотичних азотфіксуючих 

бактерій.



Переваги вапнування кислих 
ґрунтів

 Знижує токсичні рівні Al і Mn
 Певною мірою поліпшує процес 

розкладу завдяки мікробній активності
 Усуває потенційну проблему браку Ca 

або Mg
 Збільшує симбіотичну фіксації азоту на 

бобових
 Підвищує доступність P і Mo



Частота вапнування залежить від:

Текстурти ґрунту

 Норм внесення азоту

 Виносу культурою Са і Mg

 Кількості внесеного вапна

 Необхідного діапазону РН ґрунту



Азот, РН і кальцій



Трансформація азоту в ґрунті 
створює кислотність

2NH3+3O2 бактерії 2NO3 +6H+
(кислотність)           

Джерела NH3N у 
добривах

Органічна 
речовина, гній та 
ін.



Брак кальцію рідко стає 
очевидним при низьких 

рівнях РН ґрунту, 
оскільки вторинні 
впливи, зумовлені 

високою кислотності 
ґрунту, як правило, 

обмежують ріст в першу 
чергу.





Культури містять значну 
кількість кальцію

Урожай Урожайність Всього фунтів
Са в культурі

Люцерна 8 т 175
Кукурудза 150 бу 42
Апельсини 600 ящиків 80
Соєві боби 50 бу 22
Помідори 40 т 30
Пшениця 60 бу 16



Функції кальцію
Сприяє розвитку коріння 

та листя
 Підвищує врожайність за 

рахунок зниження 
кислотності ґрунту і 

підвищення доступності 
кальцію. 

Підвищує активність 
мікробів

 Підсилює поглинання 
інших поживних речовин



Доломіт =
вапно з високим вмістом Mg!



Кізерит і доломіт - темно-зелений



Вміст кальцію?
Вміст магнію?

Дрібнота помелу?

Співвідносьте потреби ґрунту з 
вмістом вапна для оптимізації 

життя ґрунтових організмів!



Немає вимірюваних 
відмінностей?

• Експерти кажуть: «Немає 
доказів того, що вміст Ca/ 
Mg впливає на рихлість 
ґрунту і врожаї». 

• Технологія GPS тепер може 
продемонструвати, що це 
серйозна помилка, як 
свідчать результати даних, 
отриманих безпосередньо з 
кожного пасовища або поля.



Дані VERIS для GPS вибірки



Значення кальцію і магнію 
Основа нашої програми родючості 

• Процентний вміст, а не 
співвідношення, є сильною стороною 
цієї програми.

• 60-70% Са і 10-20% Mg визначає 
поглинання поживних речовин і 
оптимальний баланс поживних 
речовин.

• Визначаються специфічними 
процедурами тестування ґрунту. 
Результати можуть значно варіюватися 
в залежності від лабораторії. Кожна 
лабораторія надаватиме свій власний 
унікальний набір значень. Такі цифри 
не дають ті ж самі настанови для 
досягнення відповідних результатів.







Вапнування впливає на фізичні 
властивості ґрунту

(Зокрема пористість ґрунту) 

Кальцій поліпшує аерацію.    Магній утримує більше води.

Органічна 
речовина 
(гумус) 3 –
5%

Мінеральна 
речовина 45 
– 47%

Вода = 25%

Повітря = 25 %



Деякі функції магнію в процесі 
росту сільськогосподарських 

культур:

Мінеральна складова хлорофілу

 Бере активну участь у процесі 
фотосинтезу

 Допомагає метаболізму фосфатів 

 Активує декілька ферментних систем



Хелатний магній

Внесений 
матеріал Зміст

Внесений Mg

1 гал/ акр 5% Mg ½ фунт/ акр



СКЛАД ҐРУНТУ
Пилувато-суглинистий 

поверхневий шар

Органічна 
речовина 
(гумус) 0,5 –
5%

Мінеральна 
речовина 45 
– 50%

Вода = 25%

Повітря = 25 %



Вода = 25%

Повітря = 25 %



Пальми і родючість



Наскільки більше витрат і втрат, ніж ці, 
фактично виникають з року в рік на полях, у 

садах, виноградниках, сіножатях і пасовищах, 
через відсутність належного тестування кожного з 

ґрунтів і коректного внесення необхідних 
поживних речовин?



Належна родючість ґрунту оптимізує 
життєдіяльність ґрунтових організмів, 
врожайність, його якість і прибутки. 



 Якісний тест ґрунту залежить від якісного 
зразка ґрунту. Завжди дотримуйтесь 

інструкцій лабораторії з відбору зразків, у 
тому числі методів відбору зразків для 

проблемних зон.



Ви не можете належним чином управляти тим, 
що ви некоректно виміряли. 

Зробіть тест! Проаналізуйте! Потім зробіть тест 
повторно!



Знайте... здатність ґрунту віддавати 
поживні речовини!



Знаєте, що потребують ґрунти і культури?



Враховуйте як потенціал 
урожайності, так і потреби 
рослин у поживних 
речовинах.



Існує надійний 
шлях для 
тестування 
ґрунту і 
нарощування 
його родючості 
з метою 
підвищення 
якості та/ або 
урожайності.



Кінець



Kinsey Agricultural Services, Inc.
315 State Highway 77

Charleston, Missouri 63834 
USA

Тел: 573 683-3880
www.kinseyag.com

Ми спеціалізуємося на посиленні  
родючості ґрунтів, завдяки чому 

активізується діяльність ґрунтових 
організмів, що оптимізує якість врожаю і 

максимізує врожайність!

http://www.kinseyag.com/
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