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Топырақтың
биологиялық жəне химиялық
ерекшеліктері
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БҰЛ НЕ?

Топырақ ағзалары
 (биота)

pH

Катион
алмасу

сыйымдылығы
(КАС)

Сортаңдану 

Макро және
микроэлементтер

Топырақтың
 органикалық

 көміртегі

Топырақ ағзалары жер бетіндегі
биоәртүрліліктің едәуір бөлігін құрайды.

Кейбір мысалдарға мыналар жатады:
макроағзалар, жауын құрттары,

қырықаяқтар және бактериялар
мен қарапайымдылар сияқты

микроағзалар.

Топырақтың белсенділігі рН арқылы
айқындалады және

топырақтың қышқылдығы
немесе сілтілігінің өлшемі

болып табылады.

Катион алмасу сыйымдылығы (КАС) –
бұл топырақтың ерітіндімен

алмасу үшін берілген
 рН мәнінде топырақ ұстай
алатын, қоректік заттарды
қосқандағы катиондардың

барынша жиынтық мөлшері.

Топырақтың сортаңдануы
деп топырақ ерітіндісіндегі
еріген тұздардың мөлшерін

айтады, ал еритін тұздар
топырақта жиналғанда, бұл

процесс сорлану деп аталады.

Макроэлементтерге азот (N),
фосфор (P),  калий (K), кальций (Ca),

 магний (Mg) және күкірт (S)  жатады.
Микроэлементтерге темір (Fe),

мырыш (Zn), марганец (Mn), бор (B),
 мыс (Cu), молибден (Mo)

 және хлор (Cl) жатады.

Өсімдіктермен бекітілген
 көміртегі топыраққа

 өлі өсімдік заттары, соның
 ішінде өлі тамырлар мен

жапырақтар арқылы түседі.

Топырақ ағзалары органикалық заттарды ыдыратуда, қоректік
заттарды өңдеуде, гумустың және топырақтың құрылымын 
құруда, азотты бекітуде, өсімдіктердің өсуіне, зиянкестермен 
және аурулармен күресте үлкен рөл атқарады.

рН әсері – топырақтан белгілі бір иондарды кетіру немесе 
оларды қолжетімді ету. Қышқылдығы жоғары (<5,5) топырақта 
алюминий мен марганецтің улы мөлшері болады. 
Сілтілігі жоғары топырақтар (> 8,5) дисперсияға бейім. Топырақ 
ағзаларына жоғары қышқылдық кедергі келтіреді, ал рН 6,5 
минералды топырақ дақылдардың көпшілігіне жақсы сәйкес 
келеді.

КАС құнарлылық, қоректік заттарды сақтау қабілеті және жер 
асты суларын катионды ластанудан қорғау мүмкіндігі ретінде
қолданылады. 

Тұздың жиналуы өсімдіктердің өсуіне кері әсер етуі мүмкін.

Бұл қоректік заттар өсімдіктер мен тірі ағзалардың топырақта 
өсуі үшін өте қажет.

Топырақтың органикалық көміртегі топырақтың жалпы жағдайына үлкен
үлес қосады. Ол топырақтың физикалық қасиеттерін жақсартады, катион 
алмасу сыйымдылығын (КАС) және суды ұстап қалу қабілетін арттырады
және бөлшектерді агрегаттарға қосуға көмектесу арқылы топырақтың 
құрылымдық тұрақтылығына ықпал етеді. Оның құрамында өсімдіктердің 
өсуіне өте қажет қоректік заттар, катиондар мен микроэлементтер көп 
мөлшерде болады. Ол қоректік заттардың шайылып кетуіне жол бермейді 
және минералды өсімдіктерге қолжетімді ететін органикалық 
қышқылдардың бөлігі болып табылады. Ол сонымен қатар топырақты 
рН-нің кенеттен өзгеруінен сақтайды. 

Қаржылық қолдау көрсеткені үшін алғысымызды білдіреміз
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