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ЖИВЛЕННЯ У ЧОРНОЗЕМІ ЗВИЧАЙНОМУ
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Анотація. Продуктивність сільськогосподарських культур
залежить від поживного режиму ґрунту. До факторів, що впливають на
вміст елементів живлення у ґрунті, відносять різні системи обробітку
ґрунту. У статті наведено результати досліджень щодо впливу
мінімізації обробітку ґрунту в Північному Степу України на вміст
основних елементів живлення. У зразках ґрунту визначали вміст
нітратного азоту потенціометрично, амонійного азоту з реактивом
Несслера, рухомих фосфатів та обмінного калію за Чиріковим.
Встановлено зміни у перерозподілі їх вмісту в 0-30 см шарі чорнозему
звичайного за мінімального та нульового обробітків ґрунту. Найвищий
ступінь диференціації відмічено за нітратним азотом: збільшення
нітратів у шарі 0-10 см відносно шару 10-20 см становило 28,3 % на
мінімальному обробітку та 42,3 % – на нульовому обробітку; відносно
20-30 см шару – відповідно 46,5 та 92,2 %.. Встановлено зменшення
вмісту нітратного азоту на 6,0-14,5 %, підвищення рухомих форм
фосфору на 9,8 % та обмінного калію на 4,2 % за мінімізації обробітку
ґрунту.
Ключові слова: мінімізація обробітку ґрунту, нульовий
обробіток, мінімальний обробіток, чорнозем звичайний, елементи
живлення рослин
Актуальність. У сучасних умовах аридизації клімату та зростаючих
загроз розвитку деградаційних процесів у ґрунтах особливої уваги
заслуговують ґрунтозахисні технології вирощування культур, які
передбачають зниження інтенсивності обробітку ґрунту і використання
захисної ролі рослинних решток. Поживний режим ґрунтів визначається
вмістом різних форм елементів живлення та їх мікробіологічною
активністю. Обробітки ґрунту впливають на агрофізичний стан [1], вміст
продуктивної вологи [2], вміст гумусу і мікробіологічну активність [3]. Саме
тому актуальним є питання дослідження впливу мінімізації обробітку
ґрунту, у тому числі технології нульового обробітку ґрунту на вміст
елементів живлення ґрунтів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Колос М. О. [4]
зазначає, що усі безполицеві способи обробітку ґрунту обумовили деяке
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зниження нітратного азоту, особливо на варіанті з комбінованим
обробітком (на 15 % від контролю). Протягом всієї вегетації гороху
безполицеві обробітки та пряма сівба не впливали на вміст
лужногідролізованого азоту. У дослідженнях О. В. Бойчук [5] за
використання мілкого та плоскорізного обробітку ґрунту на фоні
N90P90K130 у період сходів буряків цукрових збільшується концентрація
елементів живлення у шарах 0–10 і 0–30 см: мінерального азоту – 37,0–
30,0 мг / кг ґрунту, рухомого фосфору – 270–258, обмінного калію – 126,0–
117,0 мг / кг ґрунту. Тобто, ним відмічена неоднорідність 0-30 см шару за
вмістом елементів живлення порівняно з оранкою. Про зміни азотного
режиму за різних систем обробітку відзначають також [6].
Значно менше досліджень вчених щодо змін поживного режиму
ґрунтів за технології нульового обробітку. У дослідженнях О. В.
Видинівської застосування технології No-till призводить до поступового
зменшення вмісту поживних речовин в горизонтах 5-70 см в порівнянні з
контролем, але відбувається деяке збільшення вмісту поживних речовин
у верхньому 0-5 см шарі ґрунту [7].
Цилюрик О. І. [8] вказує про переваги полицевої оранки над
чизельним і дисковим безполицевими обробітками, особливо за
нітрифікаційною здатністю чорнозему звичайного. Фосфатний та калійний
режими чорнозему за чизелювання та полицевої оранки були практично
однаковими за винятком дискування, де зареєстровано зниження вмісту
фосфору та калію.
Отже, на основі аналізу літературних джерел встановлено зміни
поживного режиму ґрунтів за різних систем обробітку ґрунту, проте
результати досліджень відрізняються і потребують дослідження в певних
ґрунтово-кліматичних умовах.
Мета дослідження – встановити вплив оранки, мінімального та
нульового обробітку на вміст рухомих форм елементів живлення в 0-30
см шарі чорнозему звичайного.
Матеріали і методи дослідження. Польові дослідження
проводились у досліді в АТЗТ “Агро-Союз” Дніпропетровської області під
ячменем ярим. Дослід включав три варіанти обробітку ґрунту: оранка на
23-25 см, мінімальний обробіток ґрунту на 4-5 см, нульовий обробіток
ґрунту. Система удобрення однакова на всіх варіантах обробітків –
N60P40K40.
Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний важкосуглинковий на
лесі з вмістом гумусу 4,60 %, нейтральною реакцією ґрунтового
середовища (рН водний – 6,8), середньою забезпеченістю азотом за
нітрифікаційною здатністю, високою – рухомими фосфатами та
підвищеною – обмінним калієм за Чиріковим.
У ґрунті визначали: вміст нітратного азоту потенціометрично за
допомогою іонселективного електроду, амонійного азоту – фотометрично
за допомогою реактиву Несслера, вміст рухомих сполук фосфору та калію
– в одній витяжці за методом Чирікова з наступним визначенням фосфору
фотометрично за методом Деніже, калію – на полуменевому фотометрі.
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Результати дослідження та їх обговорення. Дані за вмістом азоту
нітратів у чорноземі звичайному свідчать, за мінімізації обробітку ґрунту
відбувається диференціація 0-30 см шару за кількістю нітратів із збільшенням
їх у шарі 0-10 см та зниженням в 10-20 та 20-30 см шарі (рис. 1). Збільшення
нітратів у шарі 0-10 см відносно шару 10-20 см становило 28,3 % на
мінімальному обробітку та 42,3 % – на нульовому обробітку; відносно 20-30
см шару – відповідно 46,5 та 92,2%. Традиційна технологія з полицевою
оранкою зумовила обернену диференціацію вмісту нітратів по шарах ґрунту із
збільшенням у нижніх шарах відносно 0-10 см шару.

Рис. 1. Вміст нітратного азоту у чорноземі звичайному за різних
способів обробітку ґрунту, мг / кг

У середньому в 0-30 см шарі відмічено зменшення вмісту нітратного
азоту на 6 % за мінімального обробітку та 14,5 % за нульового обробітку
порівняно з оранкою.
Вміст поглинутого амонію в 0-30 см шарі був найвищим на варіанті з
мінімальним обробітком, де створились кращі умови для накопичення
амонійного азоту, ніж на оранці та за нульового обробітку. Перевага
мінімального обробітку відносно оранки складала 5,4 %, відносно
технології прямого висіву – 10,6 % (рис. 2).
Відмічено аналогічні до вмісту нітратів зміни у перерозподілі
амонійного азоту, що можна пояснити зміною біологічної активності в
ґрунтових шарах при різних системах обробітку ґрунту [9]. Наявність
амонійного азоту визначається протіканням мікробіологічних процесів, що
залежить, головним чином, від температури, вологості, присутності
енергетичного матеріалу. Енергетичним матеріалом за ґрунтозахисних
обробітків є органічні рештки, що залишаються на полі після збирання
попередника. За технологій, що базуються на оранці, амонійний азот у
великих кількостях накопичується в нижніх горизонтах.
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Рис. 2. Вміст амонійного азоту в 0-30 см шарі чорнозему звичайного,
мг / кг

У шарі ґрунту 0-10 см перевага щодо вмісту амонійного азоту на
ґрунтозахисній технології складала 84,5 %, на прямому висіві – 57,8 %
відносно традиційної. В 10-20 см шарі ґрунту вміст поглинутого амонію
майже не відрізнявся за варіантами. Обернена залежність відмічена в
нижньому 20-30 см шарі: переваги оранки склали 56 % у відношенні до
мінімального обробітку та 72,3 % до нульового.
Деяке погіршення азотного режиму ґрунтів внаслідок пригнічення
нітрифікації пов’язане як із сповільненням процесів розкладу органіки, так
і з деяким зменшенням аерованості ґрунту та зміною мікробіологічної
активності.
У таблиці 1 представлені результати визначення вмісту рухомих
сполук фосфору та калію.
За мінімального обробітку відбувається не лише диференціація
орного шару ґрунту, але й збільшення вмісту фосфатів. На цьому варіанті
в 0-30 см шарі ґрунту вміст рухомих фосфатів був більшим на 10 мг / кг
(9,8 %) за вирощування ячменю порівняно з оранкою. Зменшення вмісту
рухомих фосфатів на варіанті нульового обробітку, на нашу думку,
пояснюється великим пестицидним навантаженням, що призводить до
пригнічення мікробіологічної активності ґрунту
Технології вирощування впливали на характер перерозподілу
обмінного калію в шарі ґрунту 0-30 см. В 0-10 см шарі чорнозему
звичайного найвищий вміст обмінного калію був за нульового обробітку,
що на 6 % більше, ніж за мінімального обробітку та на 24 % відносно
оранки. Це пов’язано з характером надходження рослинних решток та
мінеральних добрив у ґрунт, а також з інтенсивністю мікробіологічних
процесів. За мінімального обробітку підвищення в 0-10 см шарі відносно
оранки склало 17 %. Проте в 10-20 та 20-30 см шарі вміст обмінного калію
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за нульового обробітку значно нижчий ніж за інших варіантів. Мінімальний
і нульовий обробітки зумовили збільшення вмісту обмінного калію в 0-30
см шарі на 4,2 % порівняно з оранкою.
Т1. Вміст рухомих фосфатів та обмінного калію за різних систем
обробітку чорнозему звичайного
Спосіб обробітку
ґрунту

Оранка на 23-25 см

Мінімальний обробіток
на 4-5 см

Нульовий обробіток

Шар ґрунту,
см

Рухомі фосфати,
мг / кг

Обмінний калій,
мг / кг

0-10
10-20
20-30
0-30
0-10
10-20
20-30
0-30
0-10
10-20
20-30
0-30

104
106
96
102
132
117
89
112
116
106
84
102

164
188
150
167
191
183
148
174
202
178
142
174

.
Висновки та перспективи. Мінімізація обробітку ґрунту призводить
до збільшення вмісту нітратного азоту у шарі ґрунту 0-10 см і зменшення
його кількість в нижніх шарах та в цілому в 0-30 см шарі порівняно з
оранкою. Вміст амонійного азоту мало залежав від способів обробітку
ґрунту за вирощування ячменю ярого.
Мінімальний та нульовий обробітки сприяли збільшенню вмісту
рухомих фосфатів та обмінного калію.
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ВЛИЯНИЕ МИНИМИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА СОДЕРЖАНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ
Е. В. Пиковская
Аннотация. Продуктивность сельскохозяйственных культур
зависит от питательного режима почвы. К факторам, которые
влияют на содержание элементов питания в почве, относят
различные системы обработки почвы. В статье приведены
результаты исследований влияния минимизации обработки почвы в
Северной Степи Украины на содержание основных элементов питания.
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В образцах почвы определяли содержание нитратного азота
потенциометрически, аммонийного азота с реактивом Несслера,
подвижных фосфатов и обменного калия по Чирикову. Установлены
изменения в перераспределении их содержания в 0-30 см слое
чернозема обыкновенного при минимальной и нулевой обработке
почвы. Наивысшая степень дифференциации отмечена по нитратному
азоту: увеличение нитратов в слое 0-10 см относительно слоя 10-20
см составило 28,3 % на минимальной обработке и 42,3 % – на нулевой;
относительно 20-30 см слоя – соответственно 46,5 и 92,2 %.
Установлено уменьшение содержания нитратного азота на 6,0-14,5 %,
повышение подвижных форм фосфора на 9,8 % и обменного калия на
4,2 % при минимизации обработки почвы.
Ключевые слова: минимизация обработки почвы, нулевая
обработка,
минимальная
обработка,
вспашка,
чернозем
обыкновенный, элементы питания растений
INFLUENCE OF REDUCING TILLAGE ON THE CONTENT OF NUTRITION
ELEMENTS IN CHERNOZEM ORDINARY
O. V. Pikovska
Abstract. Crop productivity depends on the nutritional regime of the soil.
Factors that affect the content of nutrients in the soil include various tillage
systems. The article presents the results of studies of the effect of minimizing
tillage in the Northern Steppe of Ukraine on the content of basic nutrients. In
soil samples, the content of nitrate nitrogen was determined by potentiometric
ammonia nitrogen with Nessler's reagent, mobile phosphates and
exchangeable potassium according to Chirikov. Changes in the redistribution
of their content in the 0-30 cm layer of chernozem ordinary with minimal and
zero tillage were established. The highest degree of differentiation was noted
for nitrate nitrogen: an increase in nitrates in a layer of 0-10 cm relative to a
layer of 10-20 cm was 28.3 % for minimal processing and 42.3 % for zero;
relative to the 20-30 cm layer, respectively 46.5 and 92.2 %. A decrease in the
content of nitrate nitrogen by 6.0-14.5 %, an increase in mobile forms of
phosphorus by 9.8 % and exchange potassium by 4.2 % while minimizing
tillage was established.
Keywords: minimization of tillage, zero tillage, minimal tillage,
plowing, ordinary chernozem, plant nutrients
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