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Стаття є продовженням серії публікацій результатів дослідження поведінки 
поживних речовин у системі «ґрунт-рослина» на тлі глобальних та регіональних 
кліматичних змін з огляду на можливість мінімізації обробітку ґрунту. В умовах 
стаціонарного польового досліду на чорноземі звичайному (Calcic Chernozem) у 
Донецькому регіоні впродовж п’яти років (1994-1998) провели моніторинг вмісту 
обмінного калію в орному шарі ґрунту під просапною культурою кукурудзою в 
межах зерно-просапної сівозміни на варіантах відвального та безвідвального 
обробітків ґрунту за однакової системи мінерального удобрення. Одночасно 
реєстрували динаміку кількості опадів та температури повітря і ґрунту. За 
результатами досліджень виявлено стійкий ефект впливу на рівень калійного 
живлення рослин метеорологічних факторів та загальну тенденцію до зниження, за 
відмови від оранки, середнього рівня вмісту у ґрунті обмінного калію під рослинами 
кукурудзи в межах орного шару, головним чином за рахунок шарів 10-20 см і 20-30 см. 
Показано, що для відвального обробітку оптимум зволоженості попереднього року 
характеризується ГТК 1.0, а для безвідвального – 1,25. За передування дуже 
сухого (ГТК <0,5) або надмірно зволоженого (ГТК >1,5) року безвідвальний 
обробіток може бути більш сприятливим щодо рухомості калію. Але у межах ГТК 
0,5-1,5 більш прийнятною є оранка. Визначено, що відмова від обертання скиби 
призводить до послаблення залежності рухомості калію у ґрунті шару 0-30 см від 
температурних показників, захищаючи від температурної фіксації калію, та сприяє 
посиленню впливовості зволожувального режиму травня. Але суха й прохолодна 
осінь стає ймовірною причиною зниження рухомості калію за відмови від 
обертання скиби. Всі висновки підтверджено результатами кореляційного, 
регресійного 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 nutrient 
elements in the soil-plant system against the background of global and regional climate 
change, given the possibility of minimizing tillage. In the conditions of stationary field 
experiment on ordinary chernozem (Calcic Chernozem) in the Donetsk region for five years 
(1994-1998) it was monitored the content of exchangeable potassium in the arable layer of 
the soil under the row crop corn within the grain-growing crop rotation on the options of 
plowing and subsurface non-turning tillage under the same mineral fertilizer system. At the 
same time, the dynamics of precipitation and air and soil temperature were recorded. 
According to the results of research, it is a steady effect of meteorological factors on the level 
of potassium nutrition of plants and a general tendency to decrease the average level of 
exchangeable potassium contents in the soil under vegetative plants of maize within the 
arable layer, mainly due to layers of 10-20 cm and 20-30 cm. It is shown that for plowing the 
optimum of humidity of the previous year is characterized by hydrothermal coefficient of 
Selianinov (HTC) 1.0, and for subsurface non-turning tillage - 1.25. With a very dry (HTC <0.5) 
or excessively wet year (HTC >1.5), subsurface non-turning tillage may be more favorable for 
potassium mobility. But within the HTC 0.5-1.5 is more acceptable plowing. It is determined 
that the refusal to plowing leads to a decrease in the dependence of potassium mobility in the 
soil layer 0-30 cm on temperature, protecting from temperature fixation of potassium, and 
enhances the influence of the humidification regime in May. But dry and cool autumn is a 
likely cause of reduced potassium mobility without plowing. All conclusions are confirmed by 
the results of correlation, regression and variance (ANOVA) analysis. 
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Статья является продолжением серии публикаций по результатам исследований поведения питательных 
элементов в системе «почва-растение» на фоне глобальных и региональных климатических изменений в 
аспекте возможности минимизации обработки почвы. В условиях стационарного полевого опыта на черноземе 
обыкновенном (Calcic Chernozem) в Донецком регионе в течение пяти лет (1994-1998) провели мониторинг 
содержания обменного калия в пахотном слое почвы под кукурузой в пределах зернопропашного севооборота 
на вариантах отвальной и безотвальной обработок почвы при одинаковой системе минерального удобрения. 
Одновременно регистрировали динамику количества осадков и температуры воздуха и почвы. По результатам 
исследований обнаружен стойкий эффект влияния метеорологических факторов на уровень калийного питания 
растений. Установили, что при отказе от вспашки проявляется общая тенденция к снижению среднего уровня 
насыщенности почвы обменным калием под вегетирующими растениями кукурузы, главным образом за счет 
слоев 10-20 см и 20-30 см. Показано, что для отвальной обработки оптимум увлажненности предыдущего года 
соответствует ГТК 1.0, а для безотвальной - 1.25. После очень сухого (ГТК < 0.5) или чрезмерно влажного (ГТК > 
1.5) года безотвальная обработка может быть более благоприятной для подвижности калия,  но в пределах ГТК 
0.5-1.5 более приемлема вспашка. Установили, что отказ от оборота пласта приводит к ослаблению 
зависимости подвижности калия в почве слоя 0-30 см от температурных показателей, защищает от 
температурной фиксации калия, и способствует усилению влияния режима увлажнения в мае месяце. А сухая и 
прохладная осень становится вероятной причиной снижения подвижности калия при отказе от вспашки. Все 
выводы подтверждены результатами корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализа ANOVA. 
 
Ключевые слова: агроклиматические условия; безотвальная обработка; вспашка; Донецкий регион; калий обменный; осадки; 
температура воздуха. 

 


