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Меліорація 

Хімічна меліорація грунту. Вапнування – прийом докорінного покращення кислих грунтів в 
результаті збагачення кальцієм. Вапнування потребують рілля, сінокоси і пасовища підзолистих, 
дерново-підзолистих і червоноземних грунтів. Його проводять один раз на 5 років. Для 
вапнування застосовують вапняне і доломітове борошно, а також відходи промислового 
виробництва. 

 Гіпсування солонцюватих грунтів – внесення в грунт гіпсу. Солонцюваті грунти 
характеризуються великою кількістю натрію і лужною реакцією грунтового розчину. 

Гідромеліорація. Значна частина с/г угідь нашої країни розташована у посушливих зонах, де без 
зрошування неможливо одержувати високі врожаї. Застосовують 3 основні способи зрошення: 
поверхневий, дощування і підгрунтовий.  

Поверхневе зрошення. За характером розподілу води по поверхні поля і надходження її в грунт 
розрізняють поливи по борознах, напуск по смугах і затоплення чеків. Зрошування дощуванням 
проводять за допомогою спеціальних машин і установок, що розпилюють поливну воду у вигляді 
дощу. Порівняно з поверхневим зрошенням воно має такі переваги: збільшує коефіцієнт 
земельного використання на 3-5%; забезпечує механізацію всіх с/г робіт, виконання їх у стислі 
строки; створює умови для регулювання поливної норми; дає можливість поливати ділянки з 
великими ухилами і складним мікрорельєфом; покращує мікроклімат, підвищує родючість грунту 
і врожай с/г культур при менших (на 15-30 %) затратах води. 

Грунтове зрошення. Воду по трубах- зволожувачах подають безпосередньо у шар грунту, де 
знаходяться корені рослин. Таке зрошення можливе лише на грунтах з добрими капілярними 
властивостями. В результаті підгрунтового зрошення безперервно підтримується вологість 
грунту; зростає врожайність с/г культур, зберігається структура грунту, відсутня грунтова кірка. 

Лиманне зрошення – це одноразова весняна вологозарядка грунту в результаті затримки на полях 
стоку весняних талих вод за допомогою земляних валів. Цей спосіб ефективний у посушливих 
районах. 

Осушення. Якщо вода займає більшу частину пор і вміст повітря складає менше 20% їх об’єму, то 
в грунті створюються анаеробні умови, що знижують його родючість. 

Відкрита осушувальна система призначена для відведення надлишку поверхневих і атмосферних 
вод, що надходять з водозбору. Вона складається з каналів і водоприймача. Канали займають до 
15-20% відкритої площі і ускладнюють роботу техніки. Вони швидко руйнуються, заростають 
бур’янами і тому вимагають дуже великих експлуатаційних витрат. 

Закрита осушувальна система – дренаж – є більш досконалим способом. При цьому 
використовують керамічні гончарні чи пластмасові труби. Вода в дрену надходить крізь стики, 
які мають водоприйомний отвір, захищений фільтром. Дрени закладають на глибину 1-1,1 м. 

 

 


