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Стаття є продовженням серії публікацій результатів дослідження поведінки 
елементів живлення у системі «ґрунт-рослина» на тлі глобальних кліматичних змін 
з огляду на можливість мінімізації обробітку ґрунту. В умовах стаціонарних 
польових дослідів на чорноземі звичайному у Донецькому регіоні впродовж дев’яти 
років (1997-2005) провели моніторинг вмісту фосфатів у ґрунті в межах орного 
шару. Досліджували ґрунт під основними культурами зерно-просапної сівозміни на 
варіантах з різними способами обробітку за однакової системи мінерального 
удобрення. Одночасно реєстрували динаміку кількості опадів і температури 
повітря. Виявлено стійкий ефект впливу метеорологічних факторів на рівень 
фосфорного живлення рослин. Показано, що вміст фосфатів залежить від 
погодних умов не тільки поточного, але й двох попередніх років, і також від способу 
основного обробітку ґрунту. Визначено особливості формування фосфорного 
режиму ґрунту на варіантах із традиційною відвальною оранкою, безвідвальним 
плоскорізним та нульовим обробітками. Показано, що у ґрунтово-кліматичних 
умовах Донецького регіону ґрунт під традиційною оранкою в сівозміні зерно-
просапних культур є найбільш стійким щодо впливу погодних факторів на 
рухомість фосфору. Відмова від обертання скиби, особливо в системі no-till, 
посилює ризик негативної зміни вмісту фосфатів у ґрунті за тривалого впливу 
високих температур протягом вегетаційного періоду. За безвідвального основного 
обробітку плоскорізом створюються умови, за яких вміст фосфатів у ґрунті помітно 
залежить від характеристик погоди осіннього періоду попередніх двох років. Всі 
висновки підтверджено результатами кореляційного аналізу та дисперсійного 
аналізу (ANOVA). 
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The article is a continuation of a series of publications on the results of the study of 
the behavior of nutrients in the system "soil-plant" in global climate change, taking into 
account the possibility of minimizing tillage. In stationary field experiments on 
chernozem ordinary in the Donetsk region for nine years (1997-2005) monitored the 
content of phosphates in the soil within the arable layer. The soil under the main crops 
of grain-row crop rotation studied on variants with different methods of tillage under 
the same system of mineral fertilizer. At the same time recorded the dynamics of 
precipitation and air temperature. The stable effect of meteorological factors on the 
level of phosphorus nutrition of plants revealed. It shown that the phosphate content 
depends on the weather conditions not only in the current but also in the previous two 
years, as well as on the method of primary tillage. The peculiarities of the phosphorus 
regime of the soil on the variants with traditional deep moldboard plowing, subsoil 
non-turning tillage and zero tillage are determined. It shown that in the soil-climatic 
conditions of the Donetsk region the soil under traditional deep plowing in the crop 
rotation of grain-row crops is the most stable to the influence of weather factors on the 
mobility of phosphorus. Failure to rotate the soil, especially in the no-till system, 
increases the risk of negative changes of phosphate content in the soil under 
prolonged exposure to high temperatures during the growing season. When 
cultivating without rotating the soil, conditions created, under which the content of 
phosphates in the soil significantly depends on the weather characteristics of the 
autumn period of the previous two years. All conclusions confirmed by the results of 
correlation analysis and analysis of variance (ANOVA). 
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Статья является продолжением серии публикаций результатов исследований поведения элементов питания в 
системе «почва-растение» на фоне глобальных изменений климата и с учетом возможности минимизации 
обработки почвы. В условиях стационарных полевых опытов на черноземе оподзоленном в Донецком регионе в 
1997-2005 гг. Проводили мониторинг содержания фосфатов в почве в пределах пахотного слоя. Исследовали 
почву под основными культурами в зерно-пропашном севообороте на вариантах с разными способами 
обработки почвы при одинаковой системе минерального удобрения. Одновременно регистрировали динамику 
количества осадков и температуры воздуха. Выявили, что содержание фосфатов зависит от погодных условий 
не только текущего года, но и двух предыдущих лет и также от способа основной обработки почвы. Определены 
особенности формирования фосфорного режима почвы на вариантах с традиционной отвальной вспашкой, 
безотвальной плоскорезной и нулевой обработкой. Установили, что в почвенно-климатических условиях региона 
почва после традиционной вспашкой остается наиболее устойчивой к влиянию погодных факторов на 
подвижность фосфора. Отказ от оборота пласта, особенно в системе no-till, усиливает риск негативных 
изменений содержания фосфатов в почве при длительном воздействии высоких температур в течение 
вегетационного периода. При безотвальной обработке плоскорезом создаются условия, при которых 
содержание фосфатов в почве определяется характером погоды осенью двух предыдущих лет. Все выводы 
подтверждены результатами корреляционного анализа и дисперсионного анализа (ANOVA). 
 
Ключевые слова: безотвальная обработка; вспашка; гидротермические флуктуации; Донецкий регион; нулевая обработка; 
осадки; почва; температура; фосфаты. 
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