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Статтю присвячено огляду результатів наукових досліджень авторів протягом 
останніх років за тематикою, пов’язаною з  обґрунтуванням застосування 
кальцієвмісних меліорантів і фітомеліоративних заходів для поліпшення якості 
кислих ґрунтів. Висвітлено переваги локального способу внесення 
кальцієвмісних меліорантів на кислих ґрунтах. Наголошено, що для економії 
матеріальних і енергетичних ресурсів доцільним є  використання як меліорантів 
місцевих сировинних ресурсів та кальцієвмісних відходів виробництва, що 
значно зменшує витрати на їх транспортування і закупівлю та, водночас, вирішує 
проблему утилізації відходів. Встановлено диференційовану дію вапняних 
меліорантів природного та промислового походження на продуктивну функцію 
грунту залежно від його типу та якості. Розкрито роль фітомеліорації як 
біологічного способу окультурювання ґрунтів, що здійснюється через 
використання фітопотенціалу грамотно підібраних сільськогосподарських 
культур і є доволі м'яким та екологічно безпечним заходом, порівняно з хімічною 
меліорацією. 
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The article is devoted to reviewing the results of long-term scientific research on topics 
related to the justification of the use of calcium-containing meliorants and 
phytomelioration measures to improve the quality of acid soils. The advantages of the 
local way of introducing calcium-containing meliorants on acid soils are highlighted. It is 
emphasized that in order to save material and energy resources, it is expedient to use 
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local raw materials and calcium-containing waste products as meliorants, which 
considerably reduces the costs of their transportation and procurement, and at the 
same time solves the problem of waste utilization. Differentiated action of lime 
meliorants of natural and industrial origin is established on the productive function 
depending on the soil on which they are applied. The role of phytomelioration as a 
biological method of soil improving, which is carried out through the use of 
phytopotentials of competently harvested crops, is rather mild and environmentally 
friendly compared to chemical amelioration. 
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Статья посвящена обзору результатов исследований авторов в последние несколько лет по тематике, 
связанной с обоснованием применения кальцийсодержащих мелиорантов и фитомелиоративных приемов для 
улучшения качества кислых почв. Обозначены преимущества локального способа внесения кальцийсодержащих 
мелиорантов в кислые почвы. Подчеркивается, что для экономии материальных и энергетических ресурсов 
целесообразно использовать в качестве мелиорантов сырьевые ресурсы и кальцийсодержащие отходы 
производства, что значительно снизит затраты на их покупку и транспортирование и, одновременно, поможет 
решить проблему утилизации отходов. Установили дифференцированное действие известковых мелиорантов 
природного и промышленного происхождения на продуктивную функцию почвы в зависимости от ее типа и 
качества. Раскрыта роль фитомелиорации, как биологического способа окультуривания почв, осуществляемого 
посредством грамотного подбора мелиоративных культур и являющегося мягким и экологически безопасным 
приемом по сравнению с химической мелиорацией 
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