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ДИНАМІКА ВМІСТУ КАЛІЮ У ҐРУНТАХ ГІРСЬКОЇ ЗОНИ 

ЗАКАРПАТТЯ 8 
 

Висвітлено розподіл ґрунтів гірської зони Закарпатської області в 
розрізі районів за вмістом рухомого калію згідно результатів агрохімічної 
паспортизації проведеної у ІХ-Х турах (2006 - 2015 роки). 

 
Ґ р у н т,  ІХ – Х т у р,  р у х о м и й  к а л і й,   г р а н у л о м е т р и ч н 

и й  с к л а д  ґ р у н т у ,      в о л о г і с т ь   ґ р у н т у.                           
 
Постановка проблеми.  Калій – один із основних елементів живлення 

рослин, специфікою якого є багатогранна дія на рослинний організм і 
висока рухомість у рослинах. Він – життєво необхідний елемент 
мінерального живлення рослин. При достатньому калійному живленні 
рослини краще утримують воду, набагато легше переносять короткочасні 
посухи. Кількість калію у ґрунтах визначається їх механічним складом й 
географічним розміщенням і вертикальною зональністю [1]. Він посилює 
ферментативні процеси і утворення хлорофілу, стійкість рослин до посухи 
або зниження температури, зміцнює стебла злакових культур, сприяє 
утворенню вітамінів тощо. Калійний режим ґрунтів вважається більш 
сприятливим, ніж фосфорний, так як його кількість у ґрунтах значною 
мірою залежить від гранулометричного складу ґрунту: у глинистих і 
суглинкових ґрунтах більше мінералів, які містять калій. Однак, потреба 
рослин у ньому не зовсім може бути задоволена за рахунок природного його 
вмісту, зважаючи на слабку рухомість сполук [2]. За останні роки внаслідок 
того, що у ґрунтах Закарпаття була достатня кількість доступного калію, не 
приділялась належна увага внесенню калійних добрив. 
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Умови та методи досліджень. У Закарпатській області гірська 
місцевість займає дві третини її території, що зумовлює вертикальну 
зональність клімату, ґрунтового покриву та рослинності.  Клімат Карпат 
континентально-європейський.  Значний вплив на клімат мають самі гірські 
масиви, зокрема різка зміна висоти над рівнем моря, форми рельєфу, 
експозиція та крутизна схилів. Із збільшенням висоти над рівнем моря 
помітно зменшується сума активних температур, а кількість опадів зростає. 
По кількості опадів гірські райони відносяться до зони надмірного 
зволоження. За даними гідрометеорологічної служби області середня 
багаторічна  кількість опадів  в горах досягає 1200 – 1500 мм.                                           

Грунтовий покрив гірської зони достатньо однорідний і 
представлений бурими гірсько-лісовими ґрунтами  в нижньому лісовому 
поясі  і гірсько-лучними – на полонинах. Буроземи поширені від основи 
гірської системи до висот 1100-1700 м над рівнем моря. Формуються вони 
на схилах різної стрімкості і експозиції під ялиновими та буковими лісами. 
Материнською породою тут є елювіальні та елювіально-делювіальні 
відклади, які утворились внаслідок вивітрювання карпатського флішу та 
кристалічних сланців. Спільною особливістю цих ґрунтів є мала потужність 
ґрунтового профілю, щебенюватість та безкарбонатність. Як наслідок  вони 
кислі, на середньому рівні забезпечені рухомим калієм та добре дреновані 
[3]. Інформаційною основою досліджень були результати агрохімічної 
паспортизації земель сільськогосподарського призначення, проведені в 2006 
– 2015 роках (ІХ – Х тури обстеження) Закарпатською філією ДУ 
«Держґрунтохорона» у гірських районах області. Дослідження виконувались 
згідно з методикою проведення агрохімічної паспортизації земель 
сільськогосподарського призначення [4]. Визначення обмінного калію 
проводили згідно ДСТУ 4405:2005 Якість ґрунту. Визначення рухомих 
сполук калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦ ІГА. 

Результати досліджень. Протягом 50-ти років агрохімічних 
досліджень ґрунтів Закарпаття спостерігався стабільний вміст доступного 
для рослин калію на рівні середнього забезпечення. Так, у першому турі 
обстеження (1965 – 1970 рр.) середньозважений показник рухомого калію 
становив 118,9 мг/кг ґрунту і до 1990 року цей показник зберігся на рівні 
109,4 мг/кг ґрунту, що відповідає середньому забезпеченню. Однак, 
протягом наступних 15-ти років уміст доступних для рослин форм калію 
зменшується і у 2005 році (VІІІ тур) середньозважений показник становив 
всього 87,2 мг/кг ґрунту. Протягом ІХ туру агрохімічних досліджень вміст 
рухомого калію зростає до 98,2 мг/кг ґрунту [5].  На сьогодні  його вміст, в 
цілому по області, становить 116,5 мг/кг ґрунту. Як бачимо за десятий тур 
агрохімічного обстеження   вміст рухомого калію помітно збільшився     
(рис. 1).  
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Рис. 1. Розподіл обстежених площ ґрунтів Закарпатської області по 

забезпеченості обмінним калієм, % 
 
 Однак,  майже третина площ (30,4 %) ще дуже низько і низько ним 

забезпечені, не дивлячись на деяке покращення калійного режиму порівняно 
з попереднім туром, де таких земель було 42,1 %. Найбільш нестачу калію 
відчувають ґрунти гірської зони, де його вміст значно менший. 
Провівши аналіз результатів обстеження сільськогосподарських угідь у 
ґрунтах цієї території, нами встановлено, що у Великоберезнянському 
районі  у ІХ турі агрохімічних досліджень більше 80-ти відсотків ґрунтів 
було із низьким (42.0 %), та  з середнім (40,3 %) забезпеченням калієм. 
Решта площ розподілялось по всіх                                                                                             
інших градаціях. Через п’ять років досліджень майже вдвоє зменшуються 
площі ґрунтів із середнім забезпеченням (21,5 %), що призвело до зростання 
площ із дуже низьким (9,3 %) і низьким (48,1 %)  вмістом рухомого калію. В 
той же час дещо збільшується кількість ґрунтів із підвищеним (11,9 %) і 
високим (9,2 %) і зовсім зникають ґрунти із дуже високим його вмістом 
(рис.2).    

         Середньозважений уміст калію по району становить 89,0 мг/кг, що на 
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Рис. 2. Розподіл площ ґрунтів Великоберезнянського району за умістом 

обмінного калію, % 
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3,3 мг/кг менше ніж у попередньому турі, а в цілому ґрунти залишились на 
середньому рівні забезпечення.  

У Воловецькому районі за рахунок зменшення кількості площ з дуже 
низьким та  низьким забезпеченням, збільшився відсоток площ із середнім і 
підвищеним, високим та дуже високим умістом калію (рис. 3).  

 
Середньозважений показник становить 100,9 мг/кг ґрунту, що на 31,3 

мг/кг більше ніж у попередньому турі, що посприяло переходу ґрунтів 
району з низького на середній рівень забезпеченості рухомим калієм. 

У Міжгірському районі середньозважений уміст калію зменшився з 
79,8 до 68,5 мг/кг ґрунту і ґрунти, згідно градації, залишилися на рівні 
низького забезпечення. Загалом, більш ніж 79 відсотків площ 
характеризується низьким і дуже низьким забезпеченням  калієм (рис. 4 ). 

 
На зниження калію у ґрунті могли вплинути  строки відбору зразків. 

Дослідженнями замічено, що самий низький вміст рухомого калію 
спостерігається восени, так як за весняно-літній період він використовується  
рослинами під час їх вегетації, однак до наступної весни його рівень у ґрунті 

 
Рис. 4.  Розподіл площ ґрунтів Міжгірського району за умістом обмінного 

калію, % 
 

Рис. 3. Розподіл площ ґрунтів Воловецького району за умістом обмінного 
калію 
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зростає [2], а відбір зразків ґрунту у Міжгірському районі  проводили пізно 
восени. 

Забезпеченість рухомим калієм ґрунтів Рахівського району 
підвищилась до 99,6 мг/кг, що на 21,9 мг/кг більше ніж у минулому турі і 
згідно градації вони перейшли із низької до середньої забезпеченості. При 
цьому значно зменшилися площі з дуже низьким та низьким забезпеченням 
– від 69,7 % до 43,7 %. За рахунок цього зросли площі з середнім, 
підвищеним та високим рівнем забезпечення  (рис. 5). 

 
Таким чином, площі обстежених чотирьох гірських районів, протягом 

Х туру, скоротилися до 29,26 тис. га, що на 11,55 тис. га менше ніж у 
попередньому турі. Не обстежували, в основному важкодоступні площі 
гірської місцевості, тому порівняння вмісту калію досить відносне. Однак це 
вплинуло на  зменшення площ з дуже низьким та низьким вмістом калію у 
Воловецькому і Рахівському районах. На противагу цьому збільшилися  
площі з середнім, підвищеним та високим рівнем забезпеченості, що 
посприяло переходу ґрунтів у цих районах на рівень середнього 
забезпечення.  Помітне збільшення вмісту обмінного калію можна пояснити 
дуже посушливими умовами літнього періоду, коли відбирались зразки 
ґрунту. Адже вченими доведено, що при висушуванні ґрунту зростає 
рухомість і доступність калію рослинам [2, 6]. 

Неабияке значення має і порода ґрунту, так у важких ґрунтах калій 
краще утримується у мінералах глинистих частинок. Ґрунти гірської зони за 
механічним складом  переважно середньо- і важкосуглинкові та глинисті і 
містять  більшу частину фізичної глини з частинками < 0,01 мм, які легко 
поглинають і утримують найбільш доступний для рослин калій, де він 
знаходиться в обмінному стані. Вченими доведено, що тонкодисперсні 
фракції ґрунту володіють більшими поглинальними властивостями  і 
сильніше закріпляють калій [2, 6].  

Висновки. Результати агрохімічного обстеження ґрунтів гірської 
зони  протягом останніх десяти років показали, що із зменшенням площ з 

 
Рис. 5. Розподіл площ ґрунтів Рахівського району за умістом обмінного 

калію 
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дуже низьким, низьким та середнім забезпеченням, зросли площі з 
підвищеним, високим та дуже високим вмістом обмінного калію. Загалом у 
досліджуваних гірських районах середньозважений вміст обмінного калію 
зріс від 79,8 мг/кг до 89,5 мг/кг ґрунту. 
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