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У статті узагальнено результати багаторічних досліджень в умовах польових 
стаціонарних дослідів та результати дев’яти турів великомасштабного 
агрохімічного обстеження ґрунтів України щодо визначення суті формування 
фосфатного фонду ґрунтів, пізнання закономірностей, швидкості та напрямів його 
агрогенної еволюції та особливостей формування фосфатного профілю 
удобрюваних орних ґрунтів. Виявлено, що велике значення для формування 
фосфатного фонду має відношення вмісту ґрунтового органічного вуглецю до 
вмісту органічних фосфатів. Відзначається, що чим нижче відношення С:Рорг. і 
вище значення рН ґрунтового розчину, тим менш стійкими є фосфорорганічні 
сполуки і навпаки, за широкого співвідношенні С:Рорг. утворюються більш стійкі 
важкогідролізовані сполуки. У найпоширеніших ґрунтах зон Лісостепу і Степу вміст 
органічних фосфатів коливається від 31 до 63 мг P2O5 на 100 г ґрунту, 
збільшуючись від 26 до 62 % від валового фосфору в ряду «сірий лісовий – темно-
сірий опідзолений – чорнозем опідзолений – чорнозем звичайний – чорнозем 
типовий». Доведено, що вміст органічних фосфатів у ґрунтах прямо залежить від 
вмісту гумусу (коефіцієнт кореляції 0,979). У чорноземі типовому (70-річний 
переліг) їх кількість знижується від 62,9 мг P2O5 на100 г ґрунту в шарі 0-20 до 
27,8 мг у шарі 140-160 см. Співвідношення Сорг.:Рорг. зменшується у профілі 
ґрунту ще більш істотно, тобто, вміст гумусу зменшується інтенсивніше, ніж вміст 
органічних фосфатів. У чорноземі типовому важкосуглинковому у досліді ННЦ «ІГА 
імені О.Н. Соколовського» після розорювання 40-річного перелогу в орному шарі 
ґрунту на контрольному варіанті за 30 років систематичної оранки найбільші зміни 
спостерігались у вмісті органічних фосфатів, кількість яких зменшилась від 62,2 до 
38,8 мг P2O5 на 100 г ґрунту, також зменшилась сума активних фосфатів – від  35,1 
до 23,7 мг P2O5 на 100 г ґрунту, але практично незмінним залишився вміст рухомих 
форм фосфатів (за Чириковим і Олсеном), що пояснюють високою буферністю 
чорнозему. Констатацією результатів дев’яти турів агрохімічного обстеження 
ґрунтів засвідчено позитивний тренд зростання середньозваженого вмісту рухомих 
форм фосфатів. За період з 1964-1970 рр. (перший тур) до 2006-2010 рр. (дев’ятий 
тур) він збільшився  в середньому в Україні з 71 до 112 мг P2O5, у Поліссі - з 63 до 
118 мг P2O5, у Лісостепу - з 81 до 106 мг P2O5, у Степу - з 67 до 120 мг P2O5 на 
кілограм ґрунту. У заключній частині статті перелічено одинадцять 
найактуальніших напрямів досліджень стосовно фосфору у ґрунтах сучасних 
агроекосистем, результати яких могли би забезпечити сприятливі умови для 
вирішення проблеми фосфорного живлення рослин у національному землеробстві. 
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 The article summarizes the long term research results in the field stationary 
experiments and the results of nine tours of large-scale agro-chemical survey of soils in 
Ukraine regarding the determination of the essence of the formation of phosphate fund 
of soils, knowledge of the regularities, velocities and directions of its agro-evolution and 
the peculiarities of the formation of the phosphate profile of fertilized arable soils. It is 
revealed that the importance of forming a phosphate fund is the ratio of the content of 
soil organic carbon and the content of organic phosphates. It is noted that the lower the 
ratio Corg:Porg and higher the pH value of the soil solution, the less resistant are 
organophosphorus compounds. And vice versa, in a broad ratio more stable difficult 
hydrolyzed compounds are formed. In the most widespread soils of the Forest-Steppe 
and Steppe zones, the organic phosphate content ranges from 31 to 63 mg of P2O5 per 
100 g of soil, increasing from 26 to 62 % of total phosphorus in the following sequence 
of soils: gray forest - dark gray podzolized – chernozem podzolized – chernozem 
ordinary - chernozem typical. It is proved that the content of organic phosphates in soils 
directly depends on the content of humus (r = 0.979). In chernozem typical (70- years 
fallow land) their number is reduced from 62,9 mg P2O5 per 100 g of soil in a layer of 0-
20 cm to 27,8 mg in a layer of 140-160 cm. Corg:Porg value decreases with depth even 
more significantly, that is, the content of humus decreases more intensively than the 
content of organic phosphates. In chernozem typical heavy-loam in the field experiment 
of the NSC ISSAR O.N. Sokolovsky after the plowing of a 40-year-fallow land feather in 
an arable layer of soil on a control plot for 30 years of systematic plowing, the greatest 
changes were observed in the content of organic phosphates. The amount of 
phosphates decreased from 62,2 to 38,8 mg P2O5 per 100 g of soil. Also, the amount of 
active phosphates decreased from 35,1 to 23,7 mg P2O5 per 100 g of soil, but the 
content of mobile forms of phosphates (according to Chirikov and Olsen) remained 
virtually unchanged, which explains the high buffer of chernozem. The conclusion of 
the results of nine tours of agrochemical survey of soils showed a positive trend of 
growth of the average weighted content of mobile phosphate forms. During 1964-1970 
(first tour) to 2006-2010 (ninth tour), it has increased on average in Ukraine from 71 to 
112 mg P2O5, in Polissya - from 63 to 118, in the Forest-Steppe - from 81 to 106 and in 
the Steppe - from 67 to 120 mg P2O5 per kilogram of soil. The final part of the article 
lists the 11 most relevant research areas concerning phosphorus in soils of modern 
agroecosystems, whose results could provide favorable conditions for solving the 
problem of phosphorus nutrition of plants in national agriculture. 
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В статье обобщены результаты многолетних исследований в условиях полевых стационарных опытов и 
результаты девяти туров крупномасштабного агрохимического обследования почв Украины относительно сути 
формирования фосфатного фонда почв, познания закономерностей, скорости и направлений его агрогенной 
эволюции и особенностей формирования фосфатного профиля удобряемых пахотных почв. Определили, что 
большое значение для формирования фосфатного фонда имеет отношение содержания почвенного 
органического углерода к содержанию органических фосфатов. Отмечено, что чем уже отношение С:Рорг. и 
выше значение рН почвенного раствора, тем менее устойчивыми являются фосфорорганические соединения и 
наоборот, при широком соотношении С:Рорг. образуются более устойчивые трудногидролизуемые соединения. 
В наиболее распространенных почвах Лесостепи и Степи содержание органических фосфатов колеблется от 31 
до 63 мг P2O5 на 100 г почвы, увеличиваясь от 26 до 62 % относительно валового фосфора в ряду «серая 
лесная - темно-серая оподзоленная – чернозем оподзоленный – чернозем обыкновенный – чернозем 
типичный». Доказано, что содержание органических фосфатов в почвах прямо зависит от содержания гумуса 
(коэффициент корреляции 0,979). В черноземе типичном (70-летняя залежь) их количество снижается от 62,9 мг 
P2O5 на100 г почвы в слое 0-20 до 27,8 мг в слое 140-160 см. Соотношение Сорг.:Рорг. уменьшается в профиле 
почвы еще существеннее, т.е. снижение гумуса в профиле происходит интенсивнее, чем органических 
фосфатов. В черноземе типичном тяжелосуглинистом через 30 лет систематической вспашки после распашки 
40-летней залежи содержание органических фосфатов в пахотном слое уменьшилось от 62,2 до 38,8 мг P2O5 на 
100 г почвы, сумма активных фосфатов – от  35,1 до 23,7 мг P2O5 на 100 г, но практически неизменным осталось 
содержание подвижных форм фосфатов (по Чирикову и Олсену), что объясняется высокой буферностью 
чернозема. По результатам девяти туров агрохимического обследования констатирован позитивный тренд 
роста средневзвешенного содержания в почвах подвижных форм фосфатов. За период от 1964-1970 гг. (первый 
тур) до 2006-2010 (девятый тур) оно увеличилось в среднем в Украине от 71 до 112 , в Полесье - от 63 до 118 , в 
Лесостепи - от 81 до 106 , в Степи - от 67 до 120 мг P2O5 на кг почвы. В заключительной части перечислены 
одиннадцать наиболее актуальных направлений исследований относительно фосфора в почвах современных 
агроэкосистем, результаты которых могли бы благоприятствовать решению проблемы фосфорного питания 
растений в национальном земледелии. 
 
Ключевые слова: почва; фосфатный фонд; эволюция; фосфатный профиль; полевой опыт; агрохимическое 
обследование. 
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