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ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ҐРУНТУ 
.  

Суглинисті ґрунти за своїми фізіологічними властивостями кращі ніж супіщані. Супіщані ґрунти бідні на елементи мінерального 

живлення, швидко прогріваються, з них швидко випаровується волога. 
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Основою сільськогосподарського виробництва 

є ґрунт (земля).[1, с. 47]  

Ґрунт – складна відкрита динамічна 

біомінеральна система в поверхневій частині 

земної кори, яка є результатом взаємодії 

гірської породи, організмів, клімату, рельєфу, 

часу і якій властива родючість. Без 

надходження з ґрунту таких елементів, як азот, 

фосфор і калій було б неможливе створення 

первинної рослинної продукції.  

Порівняно з іншими засобами виробництва 

земля має ряд особливостей, які визначають 

об’єктивну необхідність інтенсифікації земле-

робства.[2, с. 13] Поліпшення його культурного 

стану – одна з найважливіших умов підвищен-

ня родючості, що є основною його особливіс-

тю.[3, с. 134]  

 Умови родючості забезпечують найкраще 

надходження та використання рослинами 

елементів родючості. До умов родючості 

ґрунту належать його фізичні, фізико-хімічні, 

біологічні та інші властивості.[2, с. 13-14] 

Фізіологічне живлення рослин забезпечує 

постійний кругообіг речовин і перенесення енергії, 

тісно поєднуючи мінеральний та живий світ. 

З метою визначення залежності фізіологіч-

ного росту і розвитку рослин від типу ґрунтів 

був проведений вегетаційний дослід. Для дослі-

ду було обрано таку культуру, як квасоля зви-

чайна (Phaseolus vulgaris). Дана культура є 

невибагливою до умов зовнішнього середови-

ща, відноситься до родини Бобових.  

Під час дослідження було закладено два 

варіанти: контрольний та експериментальний. 

Тип ґрунту (за механічним складом) визначали 

за методикою Філатова. За механічним складом 

в контрольному варіанті був суглинистий 

ґрунт, а в експериментальному - супіщаний. 

Дані наведені в таблиці 1 і таблиці 2. 

№ Об’єм 

ґрунту 

взят. для 

визн. 

Глини 

Об’єм 

ґрунту в 

циліндрі 

через 30 хв 

Прир. 

Об’єму 

ґрунту 

Глина, % Об’єм 

ґрунту 

взят. для 

визн. 

Піску 

Об’єм 

ґрунту 

після 

відми- 

вання 

Пісок, % Відн. 

Глини і 

піска 

Механ. 

склад 

ґрунту 

1 5 мл 6,2 мл 1,2 10,66 10 мл 6 мл 90 8,44 Супіщаний 

Таб. 1 Визначення механічного складу ґрунту (експериментальний варіант) 

 
№ Об’єм 

ґрунту 

взят для 

визн. 

Глини 

Об’єм 

ґрунту в 

циліндрі 

через 30 хв 

Прир. 

об’єму 

ґрунту 

Глина, % Об’єм 

ґрунту 

взят. для 

визн. 

Піску 

Об’єм 

ґрунту 

після 

відми- 

Вання 

Пісок, % Відн. 

Глини і 

піска 

Механ. 

склад 

ґрунту 

1 5 мл 9,9 мл 4,9 22,67 10 мл 8 мл 80 3,52 Сугли-

нистий 

Таб. 2 Визначення механічного складу ґрунту (контрольний варіант) 

В межах дослідження було встановлено 

норму поливу для рослин різних варіантів. За 

механічним складом в супіщаному ґрунті 

норма поливу складала 0,94 кг води, а в 

суглинистому 0,62 кг води. Кислотність ґрунту 

складала: супіщаного рН – 7(нейтральна 
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реакція), а суглинистого рН 6 – 6,5 (близький до 

нейтрального), що відповідало біологічним 

потребам квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris). 

Енергію проростання насіння складала 72 %, а 

схожість 99, що свідчить про високі посівні 

якості насіння. Дані наведені в таблиці 3. 
№ проб і культура Число пророслого насіння по дням Енергія 

пророс-

тання, % 

Схожість, % 

11 12 33 44 55 66 77 88 

1. Квасоля звичайна   48 237 542 547 649 449   

2. Квасоля звичайна   55 336 743 346 349 149   

3. Квасоля звичайна    940 141 947 248 550   

4. Квасоля звичайна   66 143 444 846 648 250   
5. В середньому з 4-х проб         72 99 

Таб. 3 Схожість  і енергія проростання насіння 
В результаті експериментальної роботи 

встановлено, що починаючи з фази бутонізації, 

в період активного росту і розвитку рослин 

квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris), рослини 

експериментального варіанту на відміну від 

рослин контрольного варіанту були нижчими 

за висотою. Дані наведені в таблиці 4.  

 

Фази розвитку 

Контрольний варіант 

(суглинистий) 

Експериментальний варіант 

(супіщаний) 

Висота рослин Висота рослин 

Сім’ядольні листки 8,58 7,01 

1-ша пара справжніх листків 17,13 14,6 

2-га пара справжніх листків 24,93 21,8 

3-тя пара справжніх листків 28,66 24,6 

Бутонізація 33,13 27,5 

Цвітіння 33,72 27,6 

Таб. 4 Середні дані за індивідуальним ростом і розвитком квасолі звичайної (Phaseolus 

vulgaris L.) в онтогенезі 
Порівняно з контрольним варіантом в експе-

риментальному варіанті спостерігавсь менш 

активний біосинтез зелених пігментів, про що 

свідчать результати аналізу виконані по методу 

Крауса. 

Отже, провівши дане дослідження, 

вважаємо, що суглинисті ґрунти кращі за 

своїми властивостями ніж супіщані. Супіщані 

ґрунти бідні на елементи мінерального 

живлення, швидко прогріваються, з них 

швидко випаровується волога. В суглинистих 

ґрунтів наявна більша кількість мінеральних 

речовин. Отримавши результати варто зробити 

висновок, що супіщаний ґрунт є мало 

придатним для вирощування такої овочевої 

культури, як квасоля звичайна (Phaseolus 

vulgaris L.), на відміну від суглинистого.  
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОЧВЫ 

Суглинистые почвы по своим физиологическим свойствам лучше, чем супесчаные. Супесчаные почвы бедны на элементы 

минерального питания, быстро прогреваются, из них быстро испаряется влага. 
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