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Операція
закислення
Рослин – любителів кислих і середньо-

кислих ґрунтів – називають ацидофільними 
рослинами, або ацидофітами. Зазвичай у 
природі вони «мешкають» у хвойних лісах, за-
болочених місцях, на торфовищах. Серед них 
– верес і еріка, брусниця і лохина, гортензії і 
рододендрони, хвойні чагарники й дерева, 
деякі види магнолій, трав'янисті багаторіч-
ники (бадан, примула, гравілат, дицентра, па-
пороті), кімнатні рослини (азалія, камелія, 
фуксія, монстера, цикламен, сенполія, пред-
ставники родини миртових).

Для багатьох із них кисла реакція ґрунто-
суміші (рН≤5,5) – необхідна життєва умова, 
адже коріння всіх представників ацидофітів 
не мають всмоктувальних кореневих волос-
ків, їхню роль виконують мікроскопічні гриби, 
що разом із корінням утворюють симбіоз – 
мікоризу, головною умовою існування якої є 
вологе кисле середовище. Білий наліт на 
корінні таких рослин – це не захворювання, а 
мікориза, через яку вони живляться. Тому, 
окрім виконання загальноприйнятих правил 
догляду, ацидофільні рослини треба забез-
печити субстратом із кислою реакцією рН.

Існує декілька способів, як підкислити 
ґрунт, залежно від низки чинників (струк-
тури і механічного складу ґрунту; почат-
кового показника рН ґрунтового розчину; 
швидкості отримання результату; площі 
підкислення): 

Органічне і/або 
мінеральне підживлення. 
Кислу реакцію дають такі органічні ма-

теріали: верховий (рудий!) торф, перепрілі 
рештки рослин (хвоя або тирса, листяний 
компост), сфагновий мох, свіжий гній (завдяки 
надлишку азоту). Вони підходять для підкис-
лення пухких, добре дренованих, водо- і 
повітропроникних субстратів. Під час вне-
сення органіки закислення ґрунту відбу-
вається повільно, але його ефект зберіга-
ється надовго. Додатковою перевагою цього 
способу є збереження пухкої структури ґрун-
ту, збагачення субстрату гумусом і мінераль-
ними речовинами. Органічні складові слід 
закладати у прикореневу зону рослини. 
Внесення 10 кг перегною або 3 кг свіжого гною 

2на 1 м  ділянки збільшує кислотність на оди-
ницю рН. Надалі використовують органічні 
матеріали для мульчування пристовбурового 
кола. Якщо хочете отримати негайний ре-
зультат, цей спосіб не підходить. 

Обробка ґрунту кислотами і
кислотовмісними розчинами.
Більш ефективним є підкислення важких 

глинистих ґрунтів за допомогою мінералів: 
· Êîëî¿äíà ñ³ðêà. Її використовують, коли 

потрібна істотна зміна кислотності: внесення 
21 кг гранульованої речовини на 10 м  знижує 

рН на 2,5 одиниці. Сірку рекомендують 
вносити наприкінці осені, загортаючи на гли-
бину 10-15 см. Результат отримаєте лише 
через 8-12 місяців. 

· Ñóëüôàò çàë³çà діє м'якше, але швидше: 
2 внесення 0,5 кг порошку на 10 м збільшить 

кислотність на одиницю вже через місяць.
· Àì³à÷íà ñåë³òðà. Її використовують для 

слабкого підкислення ґрунту навесні. 
· Ñóëüôàò àìîí³þ знадобиться для 

слабкого підкислення під час осіннього 
перекопування ґрунту.

· Ñ³ð÷àíîêèñëèé êàë³é – для слабкого 
підкислення восени.

ÂÀÆËÈÂÎ ÇÍÀÒÈ! 
Êàëüö³ºâà é íàòð³ºâà ñåë³òðè 

ñïðè÷èíÿþòü ïðîòèëåæíèé åôåêò, 
¿õ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ðîçêèñ-
ëåííÿ ñóáñòðàòó.

Для швидкого підкислення ґрунту вико-
ристовують розчини неорганічних та орга-
нічних кислот:

· Ñ³ð÷àíó êèñëîòó àáî ñâ³æèé (íåâèêî-
ðèñòàíèé!) àêóìóëÿòîðíèé åëåêòðîë³ò, який 
розводять у пропорції 50 мл на 10 л води. Та-

2кої кількості розчину досить для обробки 1 м  
площі. Якщо поливаєте вже висаджені ро-
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