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Представлено результати лабораторно-модельного досліду з вивчення ролі рухомих 
форм заліза в мікроелементному режимі алювіально-лучного легкосуглинкового 
ґрунту. Мета роботи - виявити характер взаємодії (антагоністичної і/або синергетичної) 
між рухомими формами заліза та іншими мікроелементами (мідь, цинк та молібден), 
внесеними в ґрунт для поліпшення умов мікроелементного живлення  бобових трав. У 
модельному лабораторному експерименті (вегетаційні посудини об’ємом 500 мл) 
дослідили вплив різних окремо та сукупно внесених мікроелементів на їх уміст у ґрунті 
і в рослинах пелюшки польової (Pisum arvense L.). Мікроелементи вносили на фоні 
мінерального удобрення (N60P60К60) у вигляді сірчанокислих солей у таких дозах: заліза 
– 200, міді – 132, цинку – 220 мг/кг ґрунту; молібден вносили у вигляді молібдату 
амонію у дозі 2 мг/кг ґрунту. Проби ґрунту і рослин відбирали, коли рослини були у 
фазі бутонізації. Застосовано аналітичний, модельний та статистично-математичний 
методи досліджень. Доведено, що рухоме залізо, яке є типоморфним елементом для 
гідроморфних ґрунтів, істотно впливає на надходження мікроелементів у бобову 
рослину. Показано, що антагонізм між залізом і цинком призводить до зниження 
доступності обох біогенних елементів рослинам пелюшки, маса яких на варіанті з 
парним внесенням цих елементів була найнижчою. Сукупне застосування молібдену, 
міді й цинку блокує негативний вплив рухомого заліза і позитивно впливає на 
зростання пелюшки; рослини відрізнялись найкращими біометричними показниками. 
Для ефективного вирощування пелюшки на лучних ґрунтах рекомендовано внесення 
молібденових добрив. Поліпшення мікроелементного режиму в лучних ґрунтах 
вимагає зниження концентрації закисних сполук заліза, як антагоністів інших 
мікроелементів, наприклад, шляхом аерації кореневмісного шару ґрунту. 
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The results of a laboratory-model experiment on the study of the role of moving forms of 
iron in the trace element mode of alluvial-meadow loamy soil are presented. The 
purpose of the work is to identify the nature of the interaction (antagonistic and / or 
synergistic) between mobile forms of iron and other trace elements (copper, zinc and 
molybdenum) introduced into the soil to improve the conditions of trace element 
nutrition of legumes. In a model laboratory experiment (500 ml vegetation vessels) 
investigated the effect of various trace elements, either alone or in a mixture, on their 
content in the soil and in the field diaper plants (Pisum arvense L.). The trace elements 
were used on the background of mineral fertilizer (N60P60K60) in the form of sulfuric 
acid salts in the following doses: iron - 200, copper - 132, zinc - 220 mg / kg of soil; 
molybdenum was made in the form of ammonium molybdate at a dose of 2 mg / kg soil. 
Samples of soil and plants were taken when the plants were in the budding phase. 
Analytical, model and statistical-mathematical research methods were applied. It was 
proved that movable iron, which is a typomorphic element for hydromorphic soils, 
significantly influences the input of trace elements into the legume. It was shown that 
the antagonism between iron and zinc leads to a decrease in the availability of both 
biogenic elements to the plants of diapers, the mass of which, in the variant with the 
pair introduction of these elements was the lowest. The combined use of molybdenum, 
copper and zinc blocks the negative effects of mobile iron and has a positive effect on 
the growth of diapers; the plants had the best biometrics. The use of these trace 
elements will thus contribute to the formation of high yields of legumes grown on iron-
saturated hydromorphic and semi-hydromorphic floodplain soils. 
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Представлены результаты лабораторно-модельного эксперимента по изучению роли подвижных форм железа в 
микроэлементном режиме аллювиально-луговой легкосуглинистой почвы. Цель работы – установить характер 
взаимодействия (антагонизм и/или синергизм) между подвижными формами железа и другими 
микроэлементами (медь, цинк и молибден), внесенными в почву для улучшения микроэлементного питания 
бобовых трав. В модельном лабораторном опыте (вегетационные сосуды объёмом 500 мл) исследовали 
влияние различных отдельно и вместе внесенных микроэлементов на их содержание в почве и в растениях 
гороха полевого (Pisum arvense L.). Микроэлементы вносили на фоне минерального удобрения (N60P60К60) в виде 
сернокислых солей в таких дозах: железа – 200; меди – 132; цинка – 220 мг/кг почвы; молибден вносили в виде 
молибдата аммония в дозе 2 мг/кг почвы. Пробы почвы и растений отбирали, когда растения находились в фазе 
бутонизации. Применили аналитический, модельный и статистико-математический методы исследований. 
Результатами подтверждено, что железо, являющееся типоморфным элементом для гидроморфных почв, 
существенно влияет на поступление микроэлементов в бобовые растения. Показано, что антагонизм между 
железом и цинком обусловливает снижение доступности растениям обоих биогенных элементов. Масса 
растений на варианте с парным внесением этих элементов была самой низкой. Одновременное внесение 
молибдена, меди и цинка блокирует негативное влияние подвижного железа и позитивно сказывается на 
развитии растений, определяя их наилучшие в эксперименте биометрические параметры. Для эффективного 
выращивания бобовых трав на луговых почвах и увеличения белковости рекомендовано внесение 
молибденовых удобрений. Для улучшения микроэлементного режима луговых почв требуется снижение 
концентрации закисных соединений железа, как антагонистов других элементов, например, путем аэрации 
корнесодержащего слоя почвы. 
 
Ключевые слова: аллювиально-луговая почва; антагонизм; микроэлемент; подвижные формы железа; почвенный раствор; 
синергизм. 

 


