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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Авторитетні міжнародні організації (WМО, IPCC, NASA, 

NOAA, WWF) і вчені (Ю. Израэль, 1986, 1987; М. Будыко, 1988, 1991; В. Осадчий, 
2013; С. Сніжко, 2009; В. Мартазінова, 2011, 2013; А. Польовий, 2015, 2016; 
Т. Адаменко, 2013; 2014; B. Bolin et al., 1989; D. Hansen, 1988, 2009; та ін.) доводять, 
що зміни клімату мають місце на нашій планеті. Безпрецедентне збільшення 
концентрації парникових газів в атмосфері та спричинені у зв’язку з цим зміни 
параметрів кліматичної системи залишають мало шансів біологічним видам і 
екосистемам на адаптування до настільки швидких змін. Це може призвести до 

зникнення 3040 % видів біоти, деградації ключових екосистем, втрати родючості 
ґрунту та зниження продуктивності сільського господарства і, як наслідок, до 
загострення продовольчої безпеки. 

Природні мікробіологічні процеси, що відбуваються у ґрунті, поряд із 
техногенною діяльністю людини є джерелом парникових газів. Понад половину 
обсягу щорічного надходження СО2 і N2O в атмосферу є результатом діяльності 
ґрунтових мікроорганізмів (Г. Заварзин, 2004). Щороку близько 60 Гт карбону 
надходить із катаболічного блоку біосфери до атмосфери в результаті діяльності 
саме мікроорганізмів. Це майже в 10 разів більше ніж сумарно від усіх стаціонарних 
і пересувних джерел викидань (В. Кудеяров и др., 2009; R. Conrad, 1996; А. Leytem 
et al., 2011; J. Wood et al., 2013; Т. Бедернічек, 2017). Тому кількісне оцінювання 
цього потоку з певних біомів та регіонів необхідне для розроблення заходів із 
адаптації до нових кліматичних умов (В. Патика, 2013, 2014; В. Волкогон, 2005, 
2012; О. Іващенко та ін., 2011).  

Вивчаючи мікробні ценози в ґрунті впродовж багатьох років Д. Звягінцев 
(1978, 1987, 1999), Г. Іутинська (1993, 1998, 2006), В. Патика (2002, 2015, 2016), 
Ф. Хазієв (2005, 2011), P. Nannipieri (2003, 2017), K. Scow (2009, 2014) та ін. учені 
передбачають, що зміни клімату можуть змінювати структуру та метаболічну 
активність ґрунтових мікроорганізмів, їх стійкість до дії екологічних чинників. Усе 
це може негативно позначитися на органічній речовині ґрунту, призвести до 
активізування процесів її деструкції та відповідно збільшити обсяги емісії 
парникових газів. Тому ця проблема потребує комплексного вивчення з метою 
збереження ґрунтових ресурсів та розроблення науково обґрунтованих заходів, 
спрямованих на оптимізування структури мікробіоценозів і підвищення родючості 
ґрунтів, їх збалансованого використання в умовах змін клімату, а отже є актуальним 
завданням досліджень в агроекології.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконано в Інституті агроекології і природокористування НААН у межах програм 
наукових досліджень Національної академії аграрних наук України (НААН): 
«Агроекологічний моніторинг і моделювання сталих агроландшафтів і 
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агроекосистем України» (ДР № 0101U003298) – 2001–2005 рр., «Науково-практичне 
обґрунтування сталого розвитку агроекосистем України» (ДР № 0106U004038) – 
2006–2010 рр., «Екологічна безпека агропромислового виробництва» 
(ДР № 0111U004224) – 2011–2015 рр. 

Мета і завдання дослідження. Мета – розробити екологічні основи 
функціонування мікробних ценозів ґрунту агроекосистем в умовах змін клімату, 
встановити особливості їх функціонування за дії різних чинників.  

Досягнення мети передбачало виконання таких завдань: 

 дослідити та охарактеризувати стан мікробіоценозів різних типів ґрунту 
природних екосистем та агроекосистем; 

 виявити закономірності функціонування мікробіоценозів ґрунту 
агроекосистем за різних екологічних умов; 

 встановити залежність вмісту загальної біомаси мікроорганізмів у ґрунті за 
впливу агроекологічних чинників; 

 оцінити емісію діоксиду карбону (СО2) з ґрунту агроекосистем як одного з 
основних чинників змін клімату; 

 виявити закономірності змін у таксономічній і функціональній структурі 
мікробіоценозів ґрунтів за різних екологічних умов; 

 обґрунтувати мінімальну систему біологічних показників для оцінювання 
екологічного стану ґрунту агроекосистем та провести її апробацію; 

 з’ясувати реакцію мікробіоценозу кореневої зони різних агрокультур на дію 
агрозаходів та гідротермічних умов вегетаційного періоду; 

 розробити модель продуктивності агроекосистеми залежно від біологічної 
активності ґрунту та гідротермічних умов. 

Об’єкт дослідження – особливості функціонування мікробіоценозу ґрунту 
агроекосистем за різних агроекологічних умов.  

Предмет дослідження – вплив абіотичних (едафічні, кліматичні) і 
антропогенних (агрозаходи) чинників на мікробіоценоз ґрунту, його таксономічну 
та функціональну структуру, спрямованість й активність біологічних процесів. 

Методи дослідження: теоретичного аналізу (структурно-функціональний, 
системний підхід) – для узагальнення результатів досліджень вітчизняних і 
закордонних учених відповідно до мети та об’єкту досліджень; польові (стаціонарні, 
тимчасові) і лабораторні (екологічні, мікробіологічні, біохімічні, фізико-хімічні); 
кластерного аналізу (кореляційних плеяд та граф-аналіз) – для встановлення 
зав’язків між еколого-трофічними групами мікроорганізмів; дисперсійного аналізу – 
для з’ясування частки впливу кожного із досліджуваних факторів окремо та частки 
впливу комбінації факторів на структуру мікробіоценозу; кореляційно-регресійного 
аналізу – для з’ясування причинно-наслідкових зв’язків стану об’єкта дослідження 
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від показників предмета дослідження; математичної статистики – для 
оброблення первинних експериментальних даних і оцінювання достовірності 
одержаних результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. На основі комплексних 
багаторічних досліджень, їх аналізування та узагальнення встановлено особливості 
змін структури мікробіоценозів ґрунту природних і аграрних екосистем за дії різних 
чинників та розроблено екологічні основи їх функціонування в умовах змін клімату.  

А саме, вперше:  

 з’ясовано особливості функціонування мікробіоценозів різних типів ґрунту 
природних і аграрних екосистем за показниками чисельності мікроорганізмів різних 
таксономічних та еколого-трофічних груп, спрямованістю і активністю основних 
біохімічних процесів, деструкції органічної речовини та загальною мікробною 
продуктивністю;  

 встановлено, що в ґрунті природних екосистем із високим умістом 
органічної речовини переважають процеси синтезу, для нього характерно низькі 

значення коефіцієнта мінералізаціїіммобілізації і підвищені показники коефіцієнта 

педотрофності, тоді як для малородючих ґрунтів  відносно високі показники 
мінералізації органічної речовини, педотрофності та оліготрофності; 

 виявлено, що незалежно від агрокліматичної зони, типу ґрунту і агрозаходів, 

кількість мікробної біомаси в ґрунті агроекосистем нижча у середньому на 3050 % 
ніж у ґрунті природних аналогів, в яких у складі карбону органічних сполук вміст 

мікробного карбону варіює залежно від типу ґрунту в межах 1,63,4 %;  

 встановлено, що в ґрунті агроекосистем істотно зменшується вміст загальної 
біомаси мікроорганізмів та співвідношення Смікр / Сорг, що свідчить про зниження 
питомої частки карбону мікробної біомаси в складі загального вмісту органічного 
карбону ґрунту; 

 доведено достовірний зв’язок між умістом мікробної біомаси у ґрунті і 
гідротермічними чинниками, а також нівелювання дії високих температур на 
продуктивність ґрунтової мікробіоти за достатньої кількості вологи; 

 ранжирувано ґрунти різних типів за їх екологічною стійкістю та здатністю 
протистояти змінам за дії агроекологічних чинників; 

 встановлено, що в агроекосистемах рівень емісії СО2 з ґрунту має значну 

варіабельність показників (28,756,4 %), що майже втричі більше ніж у ґрунті 
природних екосистем, а застосування ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту 
та оптимізування співвідношення С : N в органічній речовині сприяє зменшенню 
викидів СО2 з ґрунту; 

 визначено вплив гідротермічних умов та систем удобрення на таксономічну 
і функціональну структуру мікробіоценозу ґрунту: комбінація цих екологічних 
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чинників змінює та перерозподіляє кількісне співвідношення бактеріальної і 
міцеліальної мікробіоти в ґрунті, а також змінює міцність зв’язків між 
мікроорганізмами різних еколого-трофічних груп; 

 з’ясовано, що внесення в ґрунт органічних добрив та забезпеченість вологою 
знижує негативний вплив високих температур повітря на структуру мікробіоценозу, 
що підтверджується результатами методу кореляційних плеяд та відображено 
наявністю зв’язків між мікроорганізмами всіх блоків ґрунтового мікробіоценозу – 
зимогенного, автохтонного, евтрофного і оліготрофного з високими коефіцієнтами 
кореляції; 

 виявлено, що міцні кореляційні зв’язки зберігаються між умістом загальної 
мікробної біомаси, чисельністю мікроорганізмів, що іммобілізують органічні та 
мінеральні форми нітрогену та мікроорганізмами, які продукують екзополісахариди, 
незалежно від едафічних і агрокліматичних умов; 

 надано теоретичне обґрунтування та експериментальне підтвердження 
інформативності та об’єктивності мінімальної системи біологічних показників для 
оцінювання екологічного стану ґрунту, яка враховує загальний вміст біомаси 
мікроорганізмів та спрямованість основних мікробіологічних процесів у ґрунті за 

коефіцієнтами мінералізаціїіммобілізації, оліготрофності, педотрофності і 
гумусонакопичення;  

 встановлено вплив гідротермічних умов вегетаційного періоду на 
спрямування біологічних процесів у мікробіоценозі ґрунту кореневої зони різних 
агрокультур за застосування агрозасобів біологічного і хімічного походження; 

 розроблено модель продуктивності агроекосистеми на прикладі пшениці 
озимої залежно від рівня біологічної активності ґрунту та впливу гідротермічних 
чинників, що дає можливість з точністю близько 90 % спрогнозувати врожайність 
культури.  

Отримало подальший розвиток учення про функціонування мікробних 
угруповань ґрунту за різних агроекологічних чинників. 

Поглиблено уявлення про залежність таксономічної і функціональної 
структури мікробіоценозу ґрунту від одночасної дії факторів «погодні умови» та 
«система удобрення». 

Удосконалено спосіб екологічної експертизи технологій вирощування 
сільськогосподарських культур щодо оцінювання агротехнічних заходів за 
показниками біологічної активності ґрунту, запропоновано орієнтовну шкалу та 
градацію їх змін. Розроблено відповідні методичні рекомендації, отримано патент.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати наукових 
досліджень доповнюють сучасні уявлення про стан та активність мікробіоценозу 
різних типів ґрунту залежно від впливу абіотичних і антропогенних чинників. 
Отримані дані можуть служити основою для створення відповідної бази даних та 
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розроблення єдиних уніфікованих критеріїв оцінювання екологічного стану ґрунту 
агроекосистем за біологічними показниками та нових екологічно безпечних 
агротехнологій тощо. За результатами підготовлено і видано методичні 
рекомендації. 

Отримані результати досліджень використано під час підготовки матеріалів до 
розгляду на засіданні Президії НААН із питань «Наукового забезпечення 
формування екологічно безпечних агроландшафтів» і «Наукових підходів до 
комплексного використання земельних і біологічних ресурсів агроландшафтів в 
умовах змін клімату» та Бюро Президії НААН «Екологічна оцінка стану ґрунтів за 
використання біоіндикаторів» і враховано в постановах Президії НААН (від 
15.02.2013 р., протокол № 2; від 29.10.2014 р., протокол № 20), постанові Бюро 
Президії НААН (від 11.11.2015 р., протокол № 11), та також під час розроблення 
«Концепції збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 р.», 
затвердженої Міністерством аграрної політики України (від 20.08.2003 р., наказ 
№ 280).  

Дані про функціонування мікробіоценозу ґрунту в умовах екстремальних 
погодних умов і антропогенного навантаження можуть бути використано для 
розроблення заходів з метою коригування спрямованості біохімічних процесів у 
ґрунті на користь процесів синтезу та іммобілізації, що дасть змогу не лише 
отримання високої врожайності, а й підвищення актуальної та збереження 
потенціальної родючості ґрунту агроекосистем.  

Результати досліджень емісії діоксиду карбону з різних типів ґрунту дають 
можливість оцінити ризики збільшення концентрації цього парникового газу в 
атмосфері за ведення аграрного виробництва і запропонувати заходи щодо зниження 
обсягів його надходження від сектору «Сільське господарство». 

За результатами досліджень розроблено методичні рекомендації, навчально-
методичний посібник і спецпрактикум, які використовують під час викладання 
навчальних дисциплін у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України, Уманському національному університеті 
садівництва та Дніпропетровському державному аграрно-економічному 
університеті.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 
завершеною науковою працею, яка відображає авторський підхід щодо вивчення 
екологічних особливостей функціонування мікробіоценозів ґрунту за умов змін 
клімату. Основні ідеї, постановка проблеми, теоретичні і практичні положення 
розроблено автором самостійно, а також здійснено аналіз та емпіричне узагальнення 
власних і опублікованих даних, на основі багаторічних досліджень сформульовано 
висновки дисертаційної роботи. Друковані праці за темою дисертації підготовлено 
самостійно та у співавторстві. У працях, опублікованих у співавторстві, частка 
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авторства здобувача полягає в плануванні та виконанні експериментальних 
досліджень, узагальненні та опрацюванні результатів, а також підготовленні 
рукописів до друку. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 
представлено і обговорено на 23 наукових конференціях, у т.ч. на 15 міжнародних: 
«Онтогенез рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний 
метаболізм» (Тернопіль, 2001 р.), «Сталий розвиток агроекосистем» (Вінниця, 
2002 р.), «Soil рrotection strategy – needs and approaches for policy support» (IUNG-
PIB, Pulawy, Poland, 2006), «Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, 
екологія, демографія» (Харків, 2006 р.), «Аграрная наука – сельскому хозяйству» 
(Барнаул, РФ, 2007 р.), «Дитяче харчування: перспективи розвитку та інноваційні 
технології» (Київ, 2013 р.), «Проблемы окружающей среды и продовольственная 
безопасность в условиях изменяющегося климата и землепользования» (Пущино, 
РФ, 2013 р.), «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку природничих дисциплін» 
(Полтава, 2014 р.), «Екологічна освіта і наука для сталого розвитку» (Київ, 2015 р.), 
«Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки» (Київ, 2015 р.), 
«Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому 
виробництві» (Київ, 2013 р., 2014 р., 2016 р.), «Проблеми збалансованого 
природокористування в агросфері» (Київ, 2016 р.), «Збалансоване 
природокористування: традиції, перспективи і інновації» (Київ, 2017 р.), «Smart Bio» 
(Kaunas, Lithuania, 2017). 

Публікації. Результати досліджень за темою дисертації опубліковано в 
75 наукових працях, у т.ч. 30 статей у провідних наукових фахових виданнях (із них 
16 входять до міжнародних наукометричних баз даних), 23 – матеріали і тези 
доповідей на наукових конференціях, 7 – методичних рекомендацій і 2 патенти та ін.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 
вступу, 8 розділів, висновків, рекомендацій виробництву, додатків. Загальний обсяг 
дисертації викладено на 439 сторінках друкованого тексту, у т.ч. основний зміст – на 
304 сторінках. Робота містить 79 рисунків, 53 таблиці. Загальний список 
використаних джерел налічує 612 джерел, у т.ч. 212 латиницею.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА СТАН МІКРОБІОТИ ҐРУНТУ  
ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ І АГРОЕКОСИСТЕМ 

У розділі наведено критичний огляд вітчизняних та закордонних літературних 
джерел із питань змін клімату щодо глобальної екологічної і продовольчої проблеми 
людства, проаналізовано зміну кліматичних параметрів на території України та їх 
вплив на аграрне виробництво. Обґрунтовано теоретичне і прикладне значення 
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екологічних досліджень мікробних угруповань ґрунту, їх структури та активності в 
агроекосистемах за впливу різних екологічних чинників, у т.ч. гідротермічних. 
Висвітлено загальні принципи оцінювання екологічного стану ґрунту за структурою 
та активністю його мікробіоценозу.  

На основі проведеного аналізу та узагальнення наукової літератури та 
існуючих екологічних проблем в аграрному секторі обґрунтовано актуальність і 
перспективність обраної теми дисертаційного дослідження.  

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Науково-дослідні роботи проведено в 20012013 рр. в Інституті агроекології і 
природокористування НААН. Зразки ґрунту було відібрано в природних 
екосистемах (цілина, переліг) та в стаціонарних і тимчасових польових дослідах 
наукових установ мережі Національної академії аграрних наук України, які входили 
до складу Науково-методичного центру «Агроекологія» та були співвиконавцями 
програм наукових досліджень НААН (табл. 1).  

Таблиця 1 
Перелік стаціонарних польових дослідів установ мережі НААН,  

де проводили дослідження, та агрохімічна характеристика ґрунтів 

Установа Тип ґрунту 
стаціонарного досліду рНсол 

Вміст гумусу,
%  

Донецька державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція  

чорнозем звичайний 
малогумусний 

важкосуглинковий 
6,5–6,9 5,17–5,41 

Інститут кормів та 
сільського господарства 
Поділля  

сірий лісовий 
середньосуглинковий 4,2 1,7 

Миронівський інститут 
пшениці 
ім. В.М. Ремесла  

чорнозем глибокий 
малогумусний 

слабовилугований 
середньосуглинковий 

5,2–6,5 4,18 

Полтавська державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція 
ім. М.І. Вавилова  

чорнозем типовий 
малогумусний 

важкосуглинковий 
6,3 4,9–5,2 

Хмельницька державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція 

чорнозем опідзолений 
середньосуглинковий 

слабозмитий  
5,7–6,7 3,64 

Чернігівський інститут 
агропромислового 
виробництва  

дерново-
середньопідзолистий 

супіщаний 
4,9–5,0 1,0–1,2 

Рівненська державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція  

темно-сірий  
опідзолений 5,8 1,8 

Інститут сільського 
господарства Полісся  

дерново-підзолистий 
глеювато глинисто-

піщаний  
5,2 1,0 
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У ґрунті агроекосистем (стаціонарні і тимчасові польові досліди) проводили 
вивчення і порівняння впливу різних агрозаходів – систем удобрення, у т.ч. із 
застосуванням мікробіологічних препаратів і регуляторів росту рослин, технологій 
обробітку ґрунту та ін. Серед систем удобрення було обрано варіанти за принципом 
– без застосування добрив (контроль), застосування лише мінеральних або 
органічних добрив (різні органічні субстрати – гній, солома, сидерат, побічна 
продукція та їх поєднання) та поєднання органічних та мінеральних добрив. 

Упродовж 20022013 рр. проводили дослідження екологічного стану ґрунту в 
тимчасових польових дослідах із різними агрокультурами: зерновими (ячмінь, 
кукурудза, пшениця), овочевими (огірок) і прядивними (льон-довгунець) для 
визначення впливу погодних умов вегетаційного періоду на спрямованість й 
активність біологічних процесів у ґрунті та ефективність застосованих агрозаходів.  

Дослідження способів обробітку ґрунту за різних систем удобрення проводили 
в умовах стаціонарного польового досліду Інституту сільського господарства 
Полісся НААН (оранка, плоскорізний глибокий і плоскорізний різноглибинний 
обробіток, чизельний обробіток), Полтавської ДСГДС ім. М.І. Вавилова 
(комбінований і чизельний обробіток) і Хмельницькій ДСГДС (полицевий (оранка) і 
безполицевий (дискування) обробіток).  

Біологічну активність ґрунту досліджували і в умовах Біосферного 
заповідника «Асканія Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН у різних біотопах – 
абсолютно заповідному степу (цілина), перелозі (10 років без 
сільськогосподарського використання) і агроекосистемі (виробничий посів ячменю 

ярого). Ґрунт  темно-каштановий залишково солонцюватий з умістом гумусу 4,24, 
рН 6,4–7,1. 

Під час мікробіологічного моніторингу ґрунту агроекосистем використано 
методичні підходи, розроблені В. Патикою і О. Шерстобоєвою (2002). Відбирали 
зразки ґрунту з природних екосистем і агроекосистем відповідно до чинних ДСТУ 

(ДСТУ 4287 : 2004, ДСТУ ISO 10381-62001). Для оцінювання стану ґрунтової 
мікробіоти та спрямування основних біохімічних процесів використовували 
загальноприйняті в ґрунтовій мікробіології методи. Чисельність мікроорганізмів 
основних еколого-трофічних і таксономічних груп визначали методом висівання 
ґрунтової суспензії на стандартні поживні середовища (Д. Звягинцев, 1991; 
В. Волкогон та ін., 2010). Оцінювання ґрунтів за ступенем їх збагаченості 
мікроорганізмами і активністю ферментів проводили за відповідними шкалами 
Д. Звягінцева (1978). Спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті оцінювали 

за коефіцієнтами: мінералізаціїіммобілізації (Кмі), оліготрофності (Кол), 
педотрофності (Кпед) та показником трансформації органічної речовини (Ктор). Уміст 
загальної біомаси мікроорганізмів у ґрунті визначали регідратаційним методом 
(ДСТУ ІSО 14240 : 2003).  
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Активність основних біологічних процесів у ґрунті вивчали за потенціальною 
целюлозолітичною активністю – модифікованим методом Крістенсена; 
інтенсивністю емісії діоксиду карбону (СО2) (або «дихання» ґрунту) – адсорбційним 
методом В. Штатнова; нітрогеназною активністю – ацетиленовим методом Харді в 
модифікації М. Умарова. 

Біохімічну активність ґрунту визначали в повітряно-сухих зразках за 
активністю ферментів класу оксидоредуктаз і гідролаз: каталази (КФ 1.11.1.6), 
поліфенолоксидази (КФ 1.10.31), пероксидази (КФ 1.11.17), аскорбатоксидази 
(КФ 1.10.3.3), інвертази (КФ 3.2.1.26), уреази (КФ 3.4.4), протеаз (КФ 3.4.4), 
фосфатази (КФ 3.1.3.2). Коефіцієнт гумусонакопичення (Кгум) розраховували за 
співвідношенням активності ферментів поліфенолоксидази до пероксидази 
(А. Чундерова, 1970). 

Загальний вміст гумусу в ґрунті визначали за І. Тюріним (ДСТУ 4289 : 2004) із 
подальшим перерахунком на вміст карбону органічних сполук ґрунту (Сорг),  
рН ґрунтового розчину – потенціометричним методом (ДСТУ ISO 10390 : 2001). 

Показник екологічної стійкості ґрунту (ЕС) розраховували методом С. Корсун 
(2006), використовуючи значення емісії діоксиду карбону (СО2). Стан ґрунту різних 
агроекосистем оцінювали за біодіагностичними показниками за функцією бажаності 
Харрінгтона (С. Королева, 2011) та шкали бажаності значень параметрів біологічної 
активності, а також за інтегральним показником біологічного стану ґрунту (ІПБС) 
(К. Казеев, 2004). 

Для характеристики погодних умов років досліджень використовували 
значення середньомісячної температури повітря і суму опадів за місяць та 
вегетаційний період порівняно з середніми багаторічними даними (СБР) та 
гідротермічний коефіцієнт (ГТК) Г. Селянинова. 

Для моделювання продуктивності агроекосистеми використано математичні 
методи, засновані на розробленні регресійних рівнянь залежності врожайності 
пшениці озимої від агрозаходів, погодних умов і біологічної активності ґрунту та 
поєднаного застосування регресійних та імітаційних моделей (П. Бідюк та ін., 2013). 

Функціональну структуру мікробіоценозу ґрунту залежно від системи 
удобрення і гідротермічних чинників оцінювали модифікованим методом 
кореляційних плеяд (И. Ковалева, 2014) з використанням відповідної комп’ютерної 
програми їх побудови, розробленої в Гарвардському університеті (W. Noor at еl., 
2005). З використанням граф-аналізу (Н. Воробьев и др., 2006) оброблено 
багатофакторні дані у дослідженнях біологічних систем. Частку впливу на 
таксономічну структуру мікробіоценозу ґрунту кожного із факторів окремо та 
частку впливу комбінації факторів визначали методом дисперсійного аналізу. 
Статистичну обробку отриманих результатів проводили за Б. Доспєховим (1985) із 
використанням комп’ютерних програм.  
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ФУНКЦІОНУВАННЯ МІКРОБІОЦЕНОЗІВ У ҐРУНТАХ АНТРОПОГЕННО 
ТРАНСФОРМОВАНИХ І ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 

Екологічний стан ґрунту характеризують якісні та кількісні зміни у структурі 
мікробного ценозу та співвідношення чисельності мікроорганізмів певних еколого-
трофічних груп, а також активність основних біологічних процесів (Є. Мішустін, 
1981; Д. Звягінцев, 1999; К. Андреюк 1981, 2001; В. Патика, 2002, 2015, 2016; 
В. Волкогон, 2005, 2012, 2016; Г. Іутинська, 1998, 2006, 2015 та ін.).  

Характеристика мікробіоценозів різних типів ґрунту. Аналізування 
результатів моніторингу ґрунтів у різних природно-кліматичних зонах засвідчило 
чітку закономірність залежності стану і активності мікробіоценозу від 
агроекологічних умов – типу ґрунту та застосованих агротехнічних заходів. Ґрунт 
природних екосистем характеризується високим умістом загальної кількості 
мікроорганізмів (табл. 2) зі збалансованою структурою різних еколого-трофічних 
груп і без радикальних коливань їх чисельності, а також врівноваженістю процесів 

мінералізаціїіммобілізації, деструкції органічної речовини та гумусонакопичення.  
 

Таблиця 2 
Вміст загальної кількості мікроорганізмів (на ПГА) у ґрунті природних 

екосистем і агроекосистем, млн КУО/г абс. сух. ґрунту 

Тип ґрунту 
Природна екосистема 

(цілина, переліг) 
Агроекосистема 

Чорнозем звичайний  28,6±0,4 14,9±0,3* 
19,3±0,3** 

Темно-каштановий  24,5±0,3 11,6±0,3 
16,2±0,2 

Чорнозем глибокий  27,3±0,3 13,5±0,2 
17,9±0,3 

Чорнозем типовий  30,3±0,4 16,8±0,4 
21,6±0,3 

Чорнозем опідзолений  24,2±0,2 12,4±0,2 
16,6±0,3 

Сірий лісовий 6,2±0,2 2,8±0,2 
5,2±0,2 

Темно-сірий  9,5±0,2 4,4±0,2 
7,6±0,2 

Дерново-підзолистий 5,4±0,2 1,2±0,1 
4,5±0,2 

*  чисельник – варіант без унесення добрив; **  знаменник – варіант із 
оптимізованими (збалансованими) дозами застосування добрив та інших 
агротехнічних заходів, що забезпечують максимальну продуктивність. 
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У ґрунті агроекосистем, незалежно від його типу, відбуваються істотні зміни в 
кількісному складі мікроорганізмів, перебудові структури мікробного ценозу та 
його функціонуванні в результаті застосування агрозаходів. Найвагоміший вплив 
сільськогосподарської діяльності на ґрунтову мікробіоту простежується на 
малородючих ґрунтах  дерново-підзолистих і сірих, де вирощування агрокультур 
без удобрення призводило до зниження загальної чисельності мікроорганізмів у 
2,24,5 раза. Тоді як на чорноземних ґрунтах із високою буферною здатністю і 
вмістом гумусу 4,25,1% знижувалась загальна чисельність мікроорганізмів лише в 
1,82,0 раза.  

Застосування агрозаходів, спрямованих на отримання максимальної 
продуктивності, зокрема поєднання мінеральних, органічних і біологічних добрив, 
сприяє підвищенню загальної кількості мікроорганізмів у ґрунті в середньому в 
1,34,1 раза порівняно з варіантами без удобрення. 

За розрахунками співвідношення чисельності мікроорганізмів певних груп 
встановлено, що чорноземним ґрунтам властиві низькі значення коефіцієнта 
мінералізаціїіммобілізації Кмі (0,860,98) та високі показники коефіцієнта 
педотрофності Кпед (2,72,9). Для малородючих ґрунтів, навпаки, характерно 
відносно високі показники коефіцієнта мінералізаціїіммобілізації (1,101,23), 
педотрофності (2,22,6) і оліготрофності Кол (1,21,4). 

Для ґрунтів із низьким умістом органічної речовини і кислою реакцією 
середовища (дерново-підзолистий, сірий лісовий) характерно найбільший вміст 
міцеліальних організмів і бактерій, що використовують мінеральний нітроген. 
Зокрема, дерново-підзолистому ґрунту характерна висока чисельність мікроміцетів 
(36185 тис. КУО/г ґрунту) та відносно невелика кількість евтрофних і 
азотфіксувальних мікроорганізмів – 1,011,6 млн КУО/г ґрунту. 

Функціонування мікробіоценозів ґрунту за різних агрозаходів. Зміна 
параметрів ґрунтового середовища в результаті надходження з добривами в ґрунт 
додаткового джерела живлення і енергії для мікроорганізмів та фізичних 
властивостей ґрунту за його механічного обробітку призводить до перебудови 
мікробіоценозу ґрунту. Залежно від систем удобрення Кол варіював у межах 0,4–1,6, 
Км–і – 0,93–5,27 із максимумом у варіанті досліду з унесенням мінеральних добрив. 
За внесення органічних добрив значення коефіцієнтів Км–і і Кол зменшувалися в 
середньому на 15–50 % залежно від їх виду. 

За внесення мінеральних добрив у ґрунті зростала в середньому в 1,3–1,5 раза 
чисельність педотрофних і оліготрофних мікроорганізмів та мікроорганізмів, які 
використовують мінеральні форми нітрогену. При цьому відбулося зростання 
коефіцієнтів мінералізації–іммобілізації і педотрофності. За органічної системи 
удобрення у ґрунті зростала чисельність органотрофних мікроорганізмів і Км–і 
варіював у межах 0,75–0,97, проте знижувалися значення Кпед (1,1–1,4) та  
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Кол (0,6–0,9), що свідчить про достатню забезпеченість ґрунту поживними 
речовинами для різних еколого-трофічних груп мікроорганізмів. 

Зменшення механічного навантаження на ґрунт за таких ґрунтозахисних 
технологій як поверхневий обробіток, чизель, дискування та ін. покращувало 
мікробіологічні показники дерново-підзолистого, чорнозему типового і 
опідзоленого, а саме: сприяло формуванню максимального мікробного пулу, 
оптимізації стану мікробного ценозу ґрунту, про що свідчать зниження 
напруженості процесів мінералізації та розкладання органічної речовини ґрунту. І 
навпаки, за глибокої оранки у дерново-підзолистому ґрунті відмічено активізацію 
мінералізаційних процесів (Км–і = 1,452,43) та високий ступінь освоєння 
мікробіотою органічної речовини ґрунту (Кпед = 1,42,4), особливо в поєднанні з 
підвищеними дозами мінеральних добрив. Зокрема, у ґрунті варіантів досліду з 
оранкою спостерігали підвищений вміст бактерій, що використовують нітроген 
мінеральний сполук (7,28,4 млн КУО/г ґрунту) і педотрофів (7,78,1 млн КУО/г 
ґрунту), що у 1,11,5 раза перевищує відповідні показники у варіантах із 
дискуванням. Тобто оранка призводить до негативних змін у структурі мікробного 
угруповання, що сприяє активізуванню процесів мінералізації і збільшенню 
коефіцієнта педотрофності.  

На чорноземних ґрунтах застосування ґрунтозахисних технологій 
(чизелювання, дискування) на фоні внесення органічних добрив позитивно впливало 
на перебіг мікробіологічних процесів трансформації органічних сполук у ґрунті. 
Зокрема, у чорноземі типовому внесення гною у ґрунт у варіантах із чизельним 
обробітком підвищувало трансформацію мікроорганізмами органічних сполук у 2,2 
раза і соломи – у 1,8 раза порівняно з контролем (рис. 1 а). І відповідно, у варіантах  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Рис. 1  Трансформація органічних сполук (Ктор) у чорноземі типовому (а) та 
опідзоленому (б) за різних способів їх обробітку і внесення органічних добрив 
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із комбінованим обробітком ґрунту – внесення гною підвищувало в ґрунті 
активність трансформації органічних сполук удвічі, за внесення соломи – в 2,2 раза. 

Аналогічні тенденції спостерігали в досліді на чорноземі опідзоленому (рис. 1 б)  
процес трансформації органічних сполук відбувався інтенсивніше за застосування 

дискування з переважанням на 41 % у ґрунті варіанта без удобрення, на 36 %  у 

ґрунті з унесенням гною і на 67 %  у ґрунті із заорюванням соломи. 
Активність процесу деструкції целюлози в ґрунті за різних агрозаходів. 

Багаторічними дослідженнями встановлено, що в ґрунті агроекосистем процес 
деструкції біополімеру целюлози відбувається активніше, ніж у відповідних 
природних аналогах (рис. 2).  

 
Чорнозем типовий  Темно-сірий  

 
 
 
 

а  
 
 
 
 
 
 
 

б  
 

 
 
 
 

Рис. 2  Деструкція субстрату целюлози в ґрунті  
природних екосистем (а) і агроекосистем (б) 

 
В агроекосистемах целюлозолітична активність у ґрунті визначалась видами і 

дозами добрив та способом механічного обробітку ґрунту. Найактивніше деструкція 
целюлози незалежно від типу ґрунту відбувалась у варіантах органо-мінеральної 
системи удобрення і різниця з контрольним варіантом становила в середньому для 
чорноземів 10–60 %, для темно-сірого і дерново-підзолистого ґрунтів – 10–30 %.  

Використання мінеральних добрив на темно-сірому ґрунті та чорноземі 
глибокому сприяло активізуванню деструкції у ґрунті целюлози і перевага над 
іншими варіантами досліду становила 5–29 %.  
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Ферментативна активність ґрунту за різних агроекологічних умов. 
Комплексні дослідження активності ферментів класу оксидоредуктаз і гідролаз 
засвідчили, що застосування агрозаходів змінює основні параметри формування 
ферментного комплексу в ґрунті. Для природних екосистем характерно високий 
рівень активності окисно-відновних ферментів у ґрунті, що забезпечує позитивний 
баланс гумусу та підтверджується значеннями коефіцієнта гумусонакопичення 

(Кгум = 86135 %).  
В агроекосистемі спостерігається чітка залежність активності оксидоредуктаз 

від системи удобрення: за внесення органічних і органо-мінеральних добрив 

активність поліфенолоксидази в ґрунті зростає у середньому в 1,172,25, 
аскорбатоксидази – в 1,1–2,9 раза. Внесення мінеральних добрив, навпаки, знижує 
активність аскорбатоксидази на 7–32 % порівняно з контролем і на 9–50 % 
порівняно з в ґрунтом перелогу та підвищує активність пероксидази в середньому в 
1,16–1,24 раза. За таких умов знижується активність процесів синтезу гумусових 
сполук, що підтверджено низькими значеннями Кгум (65–80 %). В усіх 
досліджуваних типах ґрунту активність каталази в агроекосистемі була нижчою в 
середньому на 12–70 % порівняно з ґрунтом перелогу. 

На дерново-підзолистому ґрунті комплексне дослідження активності гідролаз 
засвідчило, що їх активність у ґрунті зростає за внесення різних видів органічних 
добрив (рис. 3). На противагу цьому, мінеральні добрива уповільнюють їх  
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Рис. 3  Активність ферментів класу гідролаз у дерново-підзолистому ґрунті 
за тривалого внесення різних видів добрив 

* – активність інвертази – мг глюкози/г ґрунту за 24 год; фосфатази – мг P2O5/10 г 
ґрунту; уреази – мг амонійного N/10 г ґрунту за 24 год; протеаз  мг амінного 
нітрогену /10 г ґрунту. 
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активність. Зокрема, встановлено достовірне зниження активності протеолітичних 
ферментів у ґрунті за внесення мінеральних добрив у середньому на 23 %, 
активності уреази – на 5–13, фосфатази – на 25–32, інвертази – на 39–89 % 
порівняно з варіантами досліду з унесенням лише органічних добрив. Поєднане 
застосування мінеральних і органічних добрив справляє більший позитивний вплив 
на активність гідролітичних ферментів. 

 

МІКРОБНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕМІСІЯ ДІОКСИДУ 
КАРБОНУ З ҐРУНТУ АГРОЕКОСИСТЕМ 

Вміст загальної мікробної біомаси у ґрунті за впливу агроекологічних 
чинників. Однією з важливих екологічних характеристик ґрунту є вміст загальної 
біомаси мікроорганізмів, а інформація про запаси мікробного карбону є необхідною 
для прогнозування впливу глобальних кліматичних змін на наземні екосистеми 
(T. Anderson et al., 1989, 2010; Л. Полянская, 2005; Э. Чимитдоржиева и др., 2012).  

Аналіз отриманих експериментальних даних показав загальну відмінну 
закономірність для всіх типів ґрунту – вищий вміст мікробної біомаси в середньому 
на 30–50 % у природних екосистемах, ніж в агроекосистемах (рис. 4). Чорноземні 
ґрунти характеризуються високим умістом мікробної біомаси – 670–684 мкг С/г 

ґрунту, що майже в 22,5 раза вище ніж у дерново-підзолистому ґрунті. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Рис. 4  Уміст біомаси мікроорганізмів у ґрунті природних екосистем і 
агроекосистем, мкг С/г ґрунту: 1  темно-каштановий; 2  чорнозем типовий;  

3  чорнозем опідзолений; 4  темно-сірий; 5  дерново-підзолистий 
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продуктивність у ґрунті. Застосування органо-мінеральних добрив сприяло 
підвищенню вмісту мікробної біомаси у середньому в 1,1–1,3 раза у чорноземних 
ґрунтах і в 2–3,1 раза – на малородючих дерново-підзолистих і темно-сірих ґрунтах. 

Одним із індикаторів екологічного стану ґрунту і доступності органічного 
карбону є співвідношення вмісту карбону мікробної біомаси до вмісту карбону 
органічних сполук (Смікр / Сорг) (Н. Insam et al., 1988). Встановлено, що для ґрунту 
природних екосистем характерно високий вміст мікробного карбону в складі 

карбону органічних сполук ґрунту 1,63,4 % (рис. 5). У складі органічної речовини 

чорноземних ґрунтів уміст карбону мікробної біомаси становив 22,5 %. Для 
дерново-підзолистого, сірого лісового і темно-сірого ґрунтів цей показник зростав 

до 2,83,4 %, що свідчить про активну діяльність мікроорганізмів щодо розкладання 
карбонових сполук та іммобілізації його в своїй біомасі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5  Вміст карбону органічних сполук і мікробного карбону в ґрунті 
природних екосистем: 1  чорнозем глибокий; 2  чорнозем звичайний;  

3  чорнозем опідзолений; 4  чорнозем типовий; 5  темно-каштановий; 
6  темно-сірий; 7  сірий лісовий; 8  дерново-підзолистий 

 
Вирощування агрокультур без унесення добрив призводило до зниження 
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каштановому ґрунті порівняно з ґрунтом перелогу. За таких умов уміст мікробної 
біомаси знижувався відповідно в 2,2 і 1,9 раза. 
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мінімуми її вмісту співпадають зі значеннями ГТК. За недостатньої кількості опадів 
і підвищених температур та значеннями ГТК = 0,50,7 (2002, 2006, 2007, 2010 рр.) 

уміст мікробної біомаси становив 250362 мкг С/г ґрунту, що майже в 1,92,8 раза 
менше ніж у роки зі сприятливими погодними умовами. Слід зазначити, що 
негативну дію високих температур на ґрунтові мікроорганізми та їх активність, 
нівелювала наявність достатньої кількості вологи в ґрунті. Наприклад, порівняно з 
роками із посухою і дефіцитом вологи, активному накопиченню мікробної біомаси 
сприяло випадіння достатньої кількості опадів. Це підтверджується високим 
умістом загальної мікробної біомаси у 2001 р. – 700 та у 2004 р. – 704 мкг С/г 
ґрунту.  

Динаміка вмісту мікробної біомаси в ґрунті агроекосистеми корелювала з 
показниками гідротермічного режиму (рис. 6). За сприятливих погодних умов 
накопичення мікробної біомаси сягало максимуму: в ґрунті контролю – 390–402 мкг 
С/г ґрунту, за мінеральної системи удобрення – 448–469, органічної – 610–625 і 
органо-мінеральної – 620 мкг С/г ґрунту.  

 

 

Рис. 6  Динаміка вмісту мікробної біомаси в чорноземі глибокому 
залежно від погодних умов і систем удобрення:  
а  контроль; б  NPK; в  гній; г  гній + NPK 
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майже в 1,5–2 раза, але у варіантах із органічними і органо-мінеральними добривами 
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біомаси у ґрунті показало тісну залежність між цими показниками. Якщо в 
агроекосистемі порівняти вміст біомаси мікроорганізмів у ґрунті в роки (2001 і 
2010 рр.) із високими температурами повітря (24,1оС) і різною кількістю опадів (70 і 
55 мм відповідно), отримаємо таку картину. Однозначним є зниження майже в 

2,12,7 раза вмісту мікробної біомаси у 2010 р. у всіх варіантах досліду. Проте, за 

достатньої кількості опадів у 2001 р. ця різниця становила лише 1,11,3 раза, а у 
варіанті з органо-мінеральною системою удобрення взагалі не спостерігалась. Це ще 
раз підтверджує висновок про нівелювання дії високих температур на 
продуктивність ґрунтової мікробіоти наявністю достатньої кількості вологи. 

Отже встановлено, що між умістом мікробної біомаси в ґрунті і 
гідротермічними чинниками існує тісний кореляційний зв’язок. При чому 
підвищена температура повітря справляє більший негативний вплив на мікробну 
продуктивність як у ґрунті природної екосистеми, так і в агроекосистемі. Наявність 
вологи позитивно впливає на мікробну продуктивність і накопичення біомаси в 

ґрунті, що підтверджується розрахунками коефіцієнта кореляції (r = 0,660,79). 
Емісія діоксиду карбону з ґрунту за дії агроекологічних чинників. 

Дослідження показали, що ґрунти природних екосистем характеризуються 

незначним коливанням показників емісії діоксиду карбону (0,512,5 мг СО2/кг 
ґрунту за добу) (табл. 3).  

Таблиця 3 
Інтенсивність емісії діоксиду карбону з ґрунту природних екосистем і 

агроекосистем, 20012010 рр., мг СО2/ кг ґрунту за добу 
Тип ґрунту Природна екосистема Агроекосистема 

Темно-каштановий  
68,8–69,3* 

69,05** 
38,5–56,7 

47,60 

Темно-сірий  
23,8–29,6 

26,70 
26,4–44,4 

35,10 

Чорнозем типовий  
26,0–32,9 

29,45 
15,8–28,2 

22,00 

Чорнозем звичайний  
42,1–54,6 

48,35 
40,2–65,3 

52,75 

Чорнозем глибокий  
53,3–60,7 

57,00 
52,3–69,8 

61,05 

Чорнозем опідзолений  
43,3–49,6 

46,45 
31,2–47,9 

39,55 

Сірий лісовий  
13,9–15,6 

14,75 
19,5–32,5 

26,00 

Дерново-підзолистий 
12,2–15,9 

14,05 
25,1–34,0 

29,55 
*  чисельник – межі коливань значень показника емісії СО2 ,  
**  знаменник – середні значення. 
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Зміна екологічних умов ґрунтового середовища за різних агрозаходів 
призводить до активізування процесів мінералізації, що супроводжується 
збільшенням виділення з ґрунту діоксиду карбону та втратою органічної речовини в 
ґрунті. При цьому в ґрунті агроекосистем рівень емісії СО2 має значну 

варіабельність показників  28,756,4 %, що в середньому майже втричі вища ніж у 
ґрунті природної екосистеми залежно від типу ґрунту і застосованих агрозаходів. 

Ґрунтозахисні технології обробітку ґрунту та внесення в ґрунт органічної 
мортмаси з оптимізованим співвідношенням карбону до нітрогену (С : N) сприяє 
зменшенню емісії СО2 з ґрунту. Зокрема, завдяки поєднанню соломи і сидератів 

інтенсивність виділення СО2 з чорнозему опідзоленого знижується на 1316 % 
порівняно з варіантами досліду з поєднаним внесенням гною, соломи, сидератів і 
мінеральних добрив. Ефект уповільнення процесу деструкції рослинної мортмаси є 
позитивним не лише для вирощуваних культур та органічної речовини ґрунту, а й 
щодо змін клімату, адже зменшується емісія діоксиду карбону в атмосферу. 
Використання мінеральних добрив у поєднанні з різними органічними призводить 
до того, що мікробіологічна трансформація рослинних субстратів зміщується у бік 
повнішої їх мінералізації і виділення карбону з ґрунту у вигляді СО2 в атмосферу. 

За значеннями емісії діоксиду карбону розраховано екологічну стійкість 
ґрунтів різних типів в агроландшафтах та встановлено, що дуже низька екологічна 
стійкість ґрунту, залученого в агровиробництво, з показником 110,3 % відповідала 
дерново-підзолистому ґрунту (рис. 7). Тобто його здатність протистояти змінам за 
дії різних абіотичних чинників є дуже низькою, а сама вразливість мікробіоти 
ґрунту – високою.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 7  Екологічна стійкість (ЕС) ґрунту різних типів в агроекосистемах:  

1  темно-каштановий; 2  темно-сірий; 3  чорнозем типовий;  
4 чорнозем звичайний; 5  чорнозем глибокий; 6  чорнозем опідзолений; 

7  сірий лісовий; 8  дерново-підзолистий 
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До групи низької екологічної стійкості віднесено сірий лісовий ґрунт 
(ЕС = 76,3 %), до середньої – темно-сірий опідзолений і темно-каштановий (ЕС 32,6 
і 31,1 %, відповідно). Чорноземні ґрунти характеризувались високою екологічною 
стійкістю – ЕС = 7,1–25,3 %. 

 

ТАКСОНОМІЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА МІКРОБІОЦЕНОЗІВ 
РІЗНИХ ТИПІВ ҐРУНТУ ЗА ДІЇ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 
На прикладі трьох типів ґрунту в роки з контрастними літніми перепадами 

температури повітря та кількістю опадів досліджено зміни таксономічної і 
функціональної структури мікробіоценозів за різних систем удобрення залежно від 
погодних умов вегетаційного періоду. 

Таксономічна структура мікробіоценозів ґрунту. Аналізування 
таксономічної структури мікробіоценозу різних типів ґрунту засвідчило, що ґрунт 
перелогу характеризується більш сталим співвідношенням основних таксономічних 
груп мікроорганізмів – бактерій, стрептоміцетів і мікроміцетів: для чорнозему – 
91 % : 8,5 % : 0,5 %, темно-сірого – 78 % : 21,1 % : 0,9 %, дерново-підзолистого – 
77,3 % : 20,2 % : 2,5 % відповідно.  

Чорноземний ґрунт агроекосистеми має стійкішу структуру мікробіоценозу, 
ніж дерново-підзолистий і темно-сірий. Частка бактеріальних організмів у ньому 

становить 9197 %, застосування мінеральних добрив зменшує її до 86,687,4 %. 
Тобто за недостатнього надходження органічної речовини в ґрунт відбувається 
перебудова таксономічної структури мікробіоценозу в бік зростання міцеліальних 
організмів.  

Аналізуючи вплив гідротермічних чинників на мікробний ценоз 
досліджуваних типів ґрунту відмічено, що в таксономічній структурі мікробного 
угруповання відбуваються коливання чисельності міцеліальних організмів, а саме, 
стрептоміцетів – 0,5–27,5 % і мікроміцетів – 11,1–50 %. Бактеріальне угруповання в 
таксономічній структурі мікробіоценозу змінювається в межах 0,3–3,9 %. Крім того 
було встановлено, що в ґрунті агроекосистем таксономічна структура була 
динамічнішою і наслідки впливу гідротермічних чинників залежали від виду 
внесених добрив. 

Функціональну структуру мікробіоценозів ґрунту за різних агроекологічних 
умов визначали методом кореляційних плеяд, який дає змогу не лише виявити 
зв’язки між функціональними групами мікроорганізмів, а й простежити наслідки 
впливу різних чинників на зв’язки в мікробному угрупованні (W. Noor at еl., 2005). 
Як видно з рисунку 8, для ґрунту природної екосистеми характерна збалансованість 
і стійкість функціональної структури мікробіоценозу щодо дії гідротермічних 
чинників. Про що свідчить наявність зв’язків між мікроорганізмами всіх блоків – 
зимогенного, автохтонного, евтрофного і оліготрофного з високими значеннями 
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коефіцієнтів кореляції. Повністю зімкнуту, а отже збалансовану взаємодію всіх 
трофічних груп мікроорганізмів у мікробіоценозі, спостерігали за ГТК = 1,8.  

 

 
 

Рис. 8  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп мікроорганізмів у 
чорноземі природної екосистеми: ЕО – евтрофи, що використовують органічний 

нітроген; ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген;  
ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  

НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 
 
За несприятливих гідротермічних умов (ГТК = 0,4) функціональна структура 

мікробного угруповання розбалансовується і лише група органотрофних 
мікроорганізмів зберігає міцні зв’язки з 5-ма іншими групами. При цьому інші 
групи мікроорганізмів утворюють поодинокі зв’язки. 

Для мікробіоценозу ґрунту агроекосистем, навіть за оптимальних 
гідротермічних умов (ГТК = 1,0), характерна спрощена структура кореляційних 
плеяд порівняно з ґрунтом природної екосистеми (рис. 9). На відміну від 
мікробіоценозу ґрунту під природним травостоєм, в агрофітоценозі за ГТК = 0,4 
спостерігається значне зниження кількості міцних кореляційних зв’язків у всіх 
варіантах досліду. Лише за внесення органо-мінеральних добрив дещо підвищується 
стійкість мікробного угруповання і кореляційна плеяда має замкнуті елементи, що 
наближає її за будовою до плеяди природної екосистеми. Внесення в ґрунт 
мінеральних добрив спричиняє розрив трофічних зв’язків у мікробному 
угрупованні, внаслідок здатності багатьох видів мікроорганізмів переходити від 
енергоємних процесів забезпечення своїх потреб у живленні на асиміляцію 
легкодоступних форм біогенних елементів із добрив. Натомість мікроорганізми, які 
здатні лише до руйнування високомолекулярних сполук, знижують свою активність 
або переорієнтовуються на споживання органічної речовини ґрунту. Це призводить 
до порушення трофічних зв’язків у мікробному угрупованні та розвитку процесів 
дегуміфікації. За несприятливих погодних умов ці ефекти підсилюються. 
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Рис. 9  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп мікроорганізмів у 
чорноземі глибокому за різних систем удобрення і ГТК: ЕО – евтрофи, що 

використовують органічний нітроген; ЕМ – мікроорганізми, що використовують 
мінеральний нітроген; ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні;  
ПТ – педотрофні; НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 

 
У ґрунті варіанту без удобрення зберігається доволі стійка структура 

мікробного угруповання, але на фоні низької чисельності мікроорганізмів більшості 
фізіологічних груп. Проте підвищується чисельність та активність оліготрофних та 
мікроорганізмів, які можуть забезпечити себе поживними елементами, лише 
руйнуючи високомолекулярні сполуки ґрунту. При цьому розвиток популяції 
педотрофних мікроорганізмів, які пристосовані до засвоєння органічних сполук 
ґрунту, зростає. Природно, що така ситуація, забезпечуючи живлення рослин, 
призводить до втрати органічної речовини ґрунту та зниження його родючості.  

У менш родючих дерново-підзолистому та темно-сірому ґрунтах природних 
екосистем відбувається аналогічна загальна тенденція змін у функціональній 
структурі мікробного угруповання за негативного впливу гідротермічних чинників. 
У таких типах ґрунту агроекосистем ці ефекти проявляються більше ніж у 
чорноземі, адже вони більше залежать від застосованих агрозаходів. Системи 
удобрення за стійкістю структури мікробіоценозів для всіх досліджених типів 
ґрунту до погодних умов ранжирувано у такий ряд: органо-мінеральна, органічна, 
без добрив, мінеральна. 

За допомогою дисперсійного аналізу встановлено, що в агроекосистемі частка 
впливу фактора «система удобрення» на таксономічну структуру мікробіоценозу 
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ґрунту є домінуючою і перебуває в межах 61,194,1 % залежно від типу ґрунту 
(рис. 10 а).  
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Рис. 10  Частка впливу фактора «система удобрення» (а) і  
комбінації факторів «система удобрення» + «погодні умови» (б) на 

таксономічну структуру мікробіоценозу залежно від типу ґрунту, %:  
1 – чорнозем глибокий; 2 – темно-сірий; 3 – дерново-підзолистий 

 
Системи удобрення справляли майже рівноцінний, але доволі потужний вплив 

на бактеріальну мікробіоту (87,591,9 %) і стрептоміцети (87,393,4 %) у всіх 
досліджуваних типах ґрунту. Вплив цього фактора на мікроміцети залежав від типу 

ґрунту і був найменшим на чорноземі (61,1 %) і найбільшим  на дерново-
підзолистому ґрунті (94,1 %).  

Виявлено, що комбінація факторів «погодні умови» і «система удобрення» 
змінює та перерозподіляє кількісне співвідношення бактеріальної і міцеліальної 
мікробіоти в ґрунті, а також значно змінює міцність кореляційних зв’язків між 
мікроорганізмами різних еколого-трофічних груп (рис. 10 б). 

 
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТУ  

ЗА ПОКАЗНИКАМИ АКТИВНОСТІ ЙОГО МІКРОБІОЦЕНОЗУ  
У комплексних дослідженнях мікробних угруповань ґрунту виникає проблема, 

що отриманий масив різних за змістом мікробіологічних, гідротермічних, фізико-
хімічних та інших даних складно узагальнити та оцінити діяльність мікробіоти 
ґрунту в конкретних умовах. Тому методологічною основою для розроблення 
мінімальної системи найбільш інформативних і репрезентативних, але нескладних у 
визначенні, показників екологічного стану ґрунту агроекосистем став комплексний 
підхід оцінювання його біологічної активності з урахуванням того, що мікробіота 
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динамічна і поліфункціональна, а беручи участь у протилежних реакціях, підтримує 
метаболічну рівновагу в природі та забезпечує екосистемні функції й послуги 
(В. Вальков, 1995; К. Казеев, 2004, 2016; О. Шерстобоєва та ін., 2007). 

Обґрунтування мінімальної системи біологічних показників для 
оцінювання екологічного стану ґрунту агроекосистем. На основі граф 
максимальних коефіцієнтів кореляції встановлено та наочно відображено в ядрах 
граф-блоків (рис. 11), що в усіх досліджених типах ґрунту за будь-якої системи 
удобрення та погодних умов зберігаються міцні зв’язки між такими ознаками як 
вміст загальної біомаси (ознака 3), чисельність мікроорганізмів, що іммобілізують 
органічні та мінеральні форми нітрогену (ознаки 4 і 5), а також мікроорганізмів, що 
продукують екзополісахариди (ознака 8). Тобто вони є обов’язковим компонентом 
трофічних зв’язків мікробного угруповання. Проте їх кількісні та якісні параметри 
змінюються за дії абіотичних і біотичних чинників, не порушуючи міцної 
функціональної взаємодії між ними в мікробіоценозі. Тому можна вважати, що 
зв’язки між такими функціональними групами є найстійкішими за будь-яких 
гідротермічних умов чи застосованих агрозаходів (внесених добрив), і є доказом, що 
показником зміни екологічного стану ґрунту не є кількісна характеристика певної 
групи мікроорганізмів, а є співвідношення чисельності мікроорганізмів, що 
іммобілізують органічні і мінеральні сполуки нітрогену, оліготрофних і 
педотрофних мікроорганізмів. 

Рис. 11  Граф максимальних коефіцієнтів кореляції між біотичними та 
абіотичними ознаками для чорнозему: 

Абіотичні ознаки: 1  внесення органічних добрив; 2  внесення мінеральних 
добрив; 14  ГТК. Біотичні ознаки: 3  загальний вміст мікробної біомаси; 
4  мікроорганізми, що використовують органічні сполуки нітрогену; 
5  мікроорганізми, що використовують мінеральні сполуки нітрогену; 
6  стрептоміцети; 7  мікроміцети; 8  мікроорганізми, що синтезують 
екзополісахариди; 9     мікроорганізми, що синтезують меланіни; 
10  целюлозоруйнівні; 11  мікроорганізми, що розкладають гумати; 
12  педотрофні; 13  нітрифікувальні мікроорганізми. 
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Таким чином, спираючись на власні багаторічні емпіричні дослідження та 
аналітичні узагальнення існуючих методичних підходів (Є. Мішустін, Д. Звягінцев, 
К. Андреюк, В. Патика, В. Волкогон, В. Стефурак, Г. Іутинська та ін.), було 
виявлено найбільш об’єктивні та інформативні показники для оцінювання 
екологічного стану ґрунту, а саме: вміст загальної біомаси мікроорганізмів, 

коефіцієнти мінералізаціїіммобілізації, оліготрофності, педотрофності і 
гумусонакопичення та розроблено орієнтовну шкалу для оцінювання стану ґрунту за 
показниками його біологічної активності.  

Апробування мінімальної системи біологічних показників оцінювання 
екологічного стану ґрунту агроекосистем проводили в умовах стаціонарного 
польового досліду Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН в 
агроценозі пшениці озимої. Отримані результати засвідчили об’єктивність та 
інформативність запропонованої мінімальної системи біологічних показників для 
оцінювання екологічного стану ґрунту. Для підтвердження одержаних нами 
висновків, використано рекомендовані методики розрахунку інтегрального 
показника біологічного стану ґрунту та функцію бажаності Харрінгтона (табл. 4).  

 
Таблиця 4 

Оцінка біологічної активності чорнозему агроценозу пшениці озимої за 
інтегральними показниками 

Інтегральний показник  
Екотоп / система 

удобрення біологічного стану 
ґрунту (ІПБС) 

бажаності 

Оцінка за шкалою 
бажаності 

Харрінгтона 

Контроль  62 0,51 задовільна 
Мінеральна  67 0,75 добра 
Органічна  75 0,89 дуже добра 

Органо-мінеральна 75 0,85 ʹʹ 
Переліг (еталон) 100 1,00  

 

Отже, результатами використання розроблених нами методичних підходів 
щодо оцінювання екологічного стану ґрунту та агротехнологій вирощування 
сільськогосподарських культур доведено, що мінімальна система біологічних 
показників є об’єктивною і дає можливість раннього оцінювання змін екологічного 
стану ґрунту, тому може бути рекомендована для використання під час моніторингу 
ґрунтів і превентивного екологічного оцінювання агротехнологій або окремих 
агрозаходів. 
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РЕАКЦІЯ МІКРОБІОЦЕНОЗУ РИЗОСФЕРИ АГРОКУЛЬТУР НА 
ГІДРОТЕРМІЧНІ УМОВИ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА АГРОЗАХОДИ 

У тимчасових польових дослідах із різними агрокультурами встановлено, що 
рівень біологічної активності ризосферного ґрунту як показник його екологічного 
стану визначається і має тісну кореляційну залежність із гідротермічними умовами 

вегетаційного періоду (r = 0,720,97) та застосованими агрозасобами біологічного і 
хімічного походження. 

Характеристика мікробіоценозу ґрунту кореневої зони ячменю ярого. У 
досліді на чорноземі типовому встановлено, що внесення в ґрунт агрономічно 
корисних штамів мікроорганізмів із інокульованим насінням ячменю сприяє 
зниженню в кореневій зоні рослин напруженості мінералізаційних процесів у 

середньому на 17,625 % та активності розкладання органічної речовини – на 

54,566,7 %. Мікробна продуктивність у ґрунті більшою мірою визначалась 
гідротермічними чинниками. Зокрема, в посушливий період (ГТК = 0,6) уміст 
загальної біомаси мікроорганізмів був майже вдвічі менший порівняно з роками із 
сприятливими погодними умовами. Виявлено тісну залежність між ефективністю 
застосованих агрозаходів і спрямованістю основних мікробіологічних процесів у 

ґрунті від гідротермічних чинників (r = 0,600,99). 
Характеристика мікробіоценозу ґрунту кореневої зони пшениці озимої. 

Екстремальні погодні умови (підвищена температура повітря і недостатня кількість 
опадів) справляли сильний вплив на метаболічну активність мікроорганізмів 
ризосфери пшениці, що підтверджено зниженням рівня виділення СО2 з ґрунту 

(10,333,4 мг СО2/кг ґрунту) та активності фіксації нітрогену повітря (0,10,7 
нм етилену/кг ґрунту). За підвищених значень температури повітря та наявності 
достатньої кількості вологи нітрогеназна активність у ризосфері пшениці зростала 

на 2050 %. Математичний аналіз підтвердив наявність тісного зв’язку між 
кількісним складом мікробіоценозу ґрунту і системами удобрення (r = 0,81±0,19) та 
погодними умовами вегетаційного періоду (r = 0,72±0,23). 

Характеристика мікробіоценозу ґрунту кореневої зони кукурудзи. В 
агрофітоценозі кукурудзи виявлено, що в екстремальні періоди (надмірна вологість 
та перевищення середньомісячної температури на 2–5 °С), порівняно з такими 
самими спекотними, але посушливими періодами, в ґрунті кореневої зони зростає 
вміст загальної мікробної біомаси на 12–108 %, активізуються процеси 
гумусонакопичення на 15–39 % та виділення діоксиду карбону на 9–12 %. За 
підвищених температур повітря та дефіциту вологи спостерігали зниження процесу 
гумусонакопичення (Кгум = 0,92), проте в умовах достатнього рівня зволоження 
(ГТК = 1,5) відбувалась активізація даного процесу, про що свідчить підвищення 

значень коефіцієнта гумусонакопичення Кгум = 1,061,28.  
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Характеристика мікробіоценозу ґрунту кореневої зони рослин огірка. 
Застосування різних біопротекторних засобів біологічного та хімічного походження 
в умовах тривалого дефіциту вологи і підвищеної середньомісячної температури (на 
2 оС) призводило до зниження вмісту загальної мікробної біомаси майже на 56 % та 
емісії діоксиду карбону з ґрунту на 32 % у ризосфері рослин огірка. За 
екстремального підвищення середньомісячної температури упродовж майже всього 
вегетаційного періоду та близької до СБР кількості опадів у ризосфері рослин 
відмічено підвищення загальної біологічної активності ґрунту. 

Характеристика мікробіоценозу ґрунту кореневої зони льону-довгунця. 
Аналіз результатів досліду показав, що застосовані агрозасоби і ріст регулятори 
рослин позитивно впливали на формування мікробіоценозу та знижували 

напруженість мінералізаційних процесів у ґрунті ризосфери льону на 11,915,8 %, 
при цьому значення коефіцієнта оліготрофності і педотрофності зменшувалися в 

1,21,4 і 1,61,8 раза відповідно. Біологічні препарати позитивно впливали на 

біохімічну активність ґрунту та активізували процес гумусонакопичення на 1214 % 
порівняно з контролем. Проте, стан та активність мікробного угруповання 
ризосфери льону-довгунця більшою мірою залежали від гідротермічних чинників, 

що підтверджено розрахунками коефіцієнта кореляції (r = 0,970,98).  
Таким чином, значне перевищення середньобагаторічних значень температури 

повітря навіть за достатньої кількості вологи, не лише негативно впливає на 
врожайність сільськогосподарських культур, що було показано багатьма 
дослідниками, а й як нами встановлено, супроводжується зниженням загальної 
мікробної біомаси та активності мікробіоценозу в ризосфері рослин. Натомість 
застосування удобрювальних, протекторних і рістрегулюючих засобів біологічного 
походження дає змогу мінімізувати негативні наслідки екстремальних флуктуацій 
температур, нестачу або надлишок вологи та забезпечити високу ефективність 
агротехнологій за збалансованості мікробіологічних процесів у ґрунті.  

 
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМИ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ПОКАЗНИКІВ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ҐРУНТУ ТА 
ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ 

В основу моделювання та прогнозування покладено побудову моделей 
лінійної та множинної регресії з метою визначення емпіричних залежностей 
біологічних показників ґрунту (ІПБС) природної екосистеми і агроекосистеми від 
гідротермічних чинників (ГТК), врожайності пшениці озимої від сукупного впливу 
гідротермічних чинників і біологічної активності ґрунту та узагальнюючої функції 
продуктивності агроекосистеми, яку визначає показник урожайності, від сукупного 
впливу гідротермічних чинників, біологічної активності ґрунту та агрозаходів 
(системи удобрення). 
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Моделювання залежності біологічних показників ґрунту природної 
екосистеми і агроекосистеми від гідротермічних чинників. Використання методу 
лінійної регресії підтвердило високий рівень тісноти зв’язку між ІПБС і ГТК 
(r > 0,75), а залежність біологічної активності ґрунту від погодних умов для різних 
екотопів описується рівнянням лінійної регресії (табл. 5). 

Таблиця 5 
Результати моделювання залежності біологічних показників ґрунту природної 

екосистеми і агроекосистеми від гідротермічних чинників 

Екотоп 
Лінійний коефіцієнт 

кореляції (r) 
Рівняння лінійної 

регресії* 
Природна екосистема 0,78 у = 81,98 + 10,57х 

Агроекосистема 
без добрив 

 
0,87 

 
у = 57,93 + 23,63х 

мінеральна  0,79 у = 65,52 + 19,72х 
органічна 0,84 у = 68,88 + 19,19х 
органо-мінеральна 0,79 у = 68,86 + 17,66х 

*  у – біологічна активність ґрунту (ІПБС); х – значення ГТК. 
 
 
Під час моделювання залежності врожайності від гідротермічних 

чинників і біологічної активності ґрунту для різних систем удобрення 
розрахунками критерію Фішера було підтверджено, що в генеральній сукупності є 
кореляційна залежність між показниками ГТК, ІПБС і врожайністю пшениці озимої 

(R = 0,410,72) (табл. 6).  
 

Таблиця 6 
Результати моделювання залежності врожайності пшениці озимої 

від гідротермічних чинників і біологічної активності ґрунту 

Система удобрення 
Коефіцієнт множинної 

кореляції (R) 
Рівняння множинної  

регресії* 
Без добрив 0,72 у = 1,35 + 1,05х1 + 0,02х2 

Мінеральна 0,69 у = 4,39 + 1,57x1  0,01x2 

Органічна  0,41 у = 1,69 – 0,06х1 + 0,04х2 

Органо-мінеральна 0,59 у = 4,58 + 1,15x1  0,01x2 

*  у – урожайність, т/га; х1 – значення ГТК; х2 – значення ІПБС. 
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Графічну інтерпретацію результатів моделювання у вигляді тривимірних 
графіків залежності врожайності пшениці озимої від показників біологічної 
активності ґрунту та погодних умов наведено на рисунку 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 12  Залежність урожайності пшениці озимої від гідротермічних умов 
і біологічної активності ґрунту для різних систем удобрення 

 
Моделювання продуктивності агроекосистеми залежно від 

гідротермічних чинників, біологічної активності ґрунту та систем удобрення 
проведено за узагальненими значеннями врожайності пшениці озимої за різних 
систем удобрення та показників біологічної активності ґрунту (ІПБС). При цьому 
коефіцієнт множинної кореляції (R) для сукупності аналізованих показників 
вихідних даних становив 0,62 (Fсп = 4,45, Fкр = 3,71), що свідчить про його 
статистичну достовірність.  

Модель залежності продуктивності агроекосистеми, що визначається 
показником урожайності, від гідротермічних умов та біологічної активності ґрунту з 
урахуванням систем удобрення має вигляд 

у = 3,41 + 1,069х1 + 0,002х2 ,                          (1) 
де  
у – врожайність, т/га; 
х1 – значення ГТК; 
х2 – значення ІПБС. 
За результатами порівняння фактичних даних багаторічних досліджень із 

даними, отриманими за допомогою розробленої моделі, встановлено, що похибка 
варіює у межах 10 %. 
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ВИСНОВКИ  
 

У дисертаційній роботі на основі багаторічних комплексних 
експериментальних досліджень мікробних угруповань ґрунтів природних і 
антропогенно трансформованих екосистем представлено результати розроблення 
екологічних основ функціонування мікробіоценозів ґрунту агроекосистем як 
визначального показника збалансованого використання ресурсу в умовах змін 
клімату за впливу екологічних чинників: едафічних (тип ґрунту), кліматичних 
(температура, волога) і антропогенних (агротехнічні заходи). Аналіз та узагальнення 
результатів досліджень дало змогу зробити такі висновки: 

1. Ґрунтам природних екосистем, які досягли рівноважного чи 
квазірівноважного стану на противагу ґрунтам агроекосистем, характерно високий 
вміст загальної кількості та біомаси мікроорганізмів, відсутність радикальних 
коливань у структурі мікробіоценозів та збалансованість процесів 

мінералізаціїіммобілізації, деструкції органічної речовини ґрунту та 
гумусонакопичення, висока активність ферментів класу оксидоредуктаз і гідролаз.  

2. Найвищий рівень біогенності, а отже і найбільша збагаченість ґрунту 
мікроорганізмами, характерні для чорноземів та темно-каштанового ґрунту 

(24,230,3 млн КУО/г ґрунту), найнижчий  для дерново-підзолистого (5,4 млн 
КУО/г ґрунту), що корелює з їх основними властивостями: вмістом гумусу (r = 0,76) 
і рН (r = 0,73). Чорноземним ґрунтам властиві низькі значення коефіцієнта 

мінералізаціїіммобілізації (0,860,98) та високі показники коефіцієнта 

педотрофності (2,72,9), а для малородючих ґрунтів – високі показники коефіцієнта 

мінералізаціїіммобілізації (1,101,23) та низькі значення коефіцієнта 

педотрофності (2,22,6) серед усіх досліджених типів ґрунту. 
3. Наслідки впливу абіотичних і антропогенних чинників на ґрунтову систему 

залежать від рівня родючості і, відповідно, мікробні ценози ґрунтів із високим 
умістом органічної речовини є стійкішими щодо дії різних екологічних чинників. 
Найбільший вплив агрозаходів на кількісні характеристики ґрунтової мікробіоти 

простежується на малородючих ґрунтах  дерново-підзолистих і сірих, у яких, 
наприклад за вирощування агрокультур без удобрення, знижується загальна 

чисельність мікроорганізмів у 2,24,5 раза. Тоді як на чорноземних ґрунтах 

зниження загальної чисельності мікроорганізмів відбувається в 1,82,0 раза.  
4. За внесення мінеральних добрив відбуваються зміни в кількісній і якісній 

характеристиці мікробного ценозу ґрунту, і передусім серед мікроорганізмів, які 
використовують мінеральні форми нітрогену, та педотрофних – їх чисельність 
зростає у середньому в 1,3–1,5 раза, відповідно збільшується коефіцієнт 

мінералізаціїіммобілізації. Внесення органічних добрив активізує розвиток 
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органотрофних мікроорганізмів та супроводжується зменшенням значень 
коефіцієнтів педотрофності та оліготрофності.  

5. Встановлено екологічну стійкість ґрунтів щодо їх здатності протистояти 
змінам за дії агроекологічних чинників, які ранжирувано в ряд: дерново-підзолистий 
(ЕС = 110,3 %) < сірий лісовий (ЕС = 76,3 %) < темно-сірий (ЕС = 32,6 %) < темно-
каштановий (ЕС = 31,1 %) < чорнозем глибокий (ЕС = 25,3 %) < чорнозем 
опідзолений (ЕС = 14,9 %) < чорнозем звичайний (ЕС = 9,1 %) < чорнозем типовий 
(ЕС = 7,1 %).  

6. У ґрунті агроекосистеми, незалежно від його типу, агрокліматичної зони, 

застосованих агрозаходів, у середньому на 3050 % нижчий вміст загальної біомаси 

мікроорганізмів та на 750 % менша питома частка карбону мікробної біомаси в 
складі загального органічного карбону ґрунту (Смікр / Сорг), що свідчить про 
зменшення кількості карбону, іммобілізованого в мікробній біомасі. 

7. Динамічні зміни вмісту мікробної біомаси в ґрунті пов’язані зі змінами 
таких екологічних чинників як температура і вологість. Підвищення температури 
повітря негативно впливає на мікробну продуктивність як у ґрунті природної 
екосистеми, так і в агроекосистемі. За недостатньої кількості опадів і підвищених 

температур (ГТК = 0,50,7) уміст мікробної біомаси знижується майже у 1,52,8 
раза. За внесення в ґрунт органічних і органо-мінеральних добрив вплив підвищених 
температур є менш значущим. Оптимальний за вологістю режим позитивно впливає 

на розвиток мікроорганізмів (r = 0,660,79) та нівелює негативний вплив 
екстремально підвищених температур.  

8. За тривалого впливу абіотичних і антропогенних чинників в 
агроекосистемах активніше відбувається емісія з ґрунту діоксиду карбону (СО2) 
порівняно з їх природними аналогами. В ґрунті агроекосистем рівень емісії СО2 має 

високу варіабельність показників 28,756,4 %, що майже втричі вище ніж у ґрунті 
природної екосистеми. Застосування ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту та 
оптимізування співвідношення С : N унаслідок поєднання соломи і сидератів сприяє 
зменшенню виділення СО2 з ґрунту.  

9. За аналізом структури кореляційних плеяд функціональних зав’язків 
мікробного угруповання різних типів ґрунту природних екосистем доведено, що 
центром, який зв’язує екологічну та трофічну взаємодію певних фізіологічних груп 
мікроорганізмів, є r-стратеги. Кожна група в мікробіоценозі тісно взаємодіє з ними, 
що забезпечує їх повноцінне живлення, а отже й рослин. За несприятливих 
гідротермічних умов функціональна структура мікробного угруповання 
розбалансовується. При цьому мікроорганізми утворюють поодинокі зв’язки, 
розвиток їх популяцій пригнічується, що призводить до зниження активності певних 
ланок мікробіоценозу. 
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10. Застосування мінеральної системи удобрення спричиняє спрощення 
структури трофічних зв’язків, оскільки мікроорганізми здебільшого легко 
переорієнтовують ферментативну систему на споживання доступних біогенних 
елементів із добрив, знижують активність органотрофних функцій і отримують 
пріоритет у розвитку своїх популяцій без взаємодії з іншими компонентами 
мікробного угруповання. Мікроорганізми, які здатні лише до руйнування 
високомолекулярних сполук, знижують свою активність або переорієнтовуються на 
споживання органічної речовини ґрунту. Це призводить до порушення трофічних 
зв’язків у мікробному угрупованні та активізації процесів розкладання органічної 
речовини ґрунту. За несприятливих погодних умов ці ефекти підсилюються.  

11. Несприятливі погодні умови такі як посуха чи перезволоження є 
вирішальними чинниками змінення міцності трофічних зв’язків мікроміцетів із 
іншими компонентами мікробіоценозу. Гідротермічні умови є ключовим чинником 
в агроценозах досліджуваних типів ґрунту у формуванні безпосередніх 
взаємозв’язків між унесенням мінеральних добрив та мікроорганізмами, здатними 
до розкладання гуматів та целюлози. 

12. В агроекосистемі частка впливу фактора «система удобрення» на 

таксономічну структуру мікробіоценозу ґрунту є домінуючою і становить 6194 % 
залежно від типу ґрунту. При цьому вперше виявлено, що комбінація факторів 
«погодні умови» і «система удобрення» активно впливає на структуру 
мікробіоценозу, перерозподіляючи кількісне співвідношення бактеріальної і 
міцеліальної мікробіоти в ґрунті та змінює міцність кореляційних зв’язків між 
мікроорганізмами різних еколого-трофічних груп.  

13. Встановлено, що в усіх досліджених типах ґрунту за будь-яких погодних 
умов зберігаються міцні кореляційні зв’язки між умістом загальної біомаси і 
чисельністю мікроорганізмів, що іммобілізують органічні та мінеральні форми 
нітрогену та мікроорганізмів, які продукують екзополісахариди. Тобто вони є 
обов’язковим компонентом трофічних зв’язків мікробного угруповання, саме тому 

зміни та співвідношення їх кількісних величин (Кмі, Кол, Кпед) разом із показниками 
вмісту загальної мікробної біомаси та коефіцієнта гумусонакопичення (Кгум) можуть 
бути рекомендовані для оцінювання екологічного стану ґрунту.  

14. У тимчасових польових дослідах із різними агрокультурами встановлено, 
що рівень біологічної активності ризосферного ґрунту як показник його 
екологічного стану визначається і має тісну кореляційну залежність із 

гідротермічними показниками вегетаційного періоду (r = 0,720,97). На прикладі 
агроценозу ячменю ярого, пшениці озимої, кукурудзи, огірка та льону-довгунця 
з’ясовано, що значне перевищення середньобагаторічних значень температури 
повітря навіть за достатньої кількості вологи, не лише негативно впливає на 
врожайність сільськогосподарських культур, а й супроводжується зниженням вмісту 
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загальної мікробної біомаси та активності більшості процесів у мікробіоценозі 
ризосфери.  

15. Застосування удобрювальних, протекторних і рістрегулюючих засобів 
біологічного походження дає змогу мінімізувати негативні наслідки екстремальних 
флуктуацій температур, нестачу або надлишок вологи та забезпечити високу 
ефективність агротехнологій за збалансованості мікробіологічних процесів у ґрунті.  

16. За результатами багаторічних експериментальних досліджень мікробного 
ценозу ґрунту природної екосистеми і агроекосистеми, врожайністю пшениці озимої 
за різних систем удобрення та з урахуванням гідротермічних чинників розроблено 
математичну модель продуктивності агроекосистеми, яка дає можливість із 
точністю близько 90 % спрогнозувати врожайність пшениці озимої. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 
Установам системи Міністерства аграрної політики та продовольства України 

(зокрема, ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»), Міністерства екології та 
природних ресурсів України, Національної академії аграрних наук України, які 
проводять моніторинг стану ґрунту рекомендовано з метою превентивного 
оцінювання наслідків антропогенної дії на ґрунтову екосистему використовувати 
мінімальну систему біологічних показників екологічного стану ґрунту.  

Для коригування спрямованості біохімічних реакцій в ґрунті агроекосистем на 
користь процесів синтезу та іммобілізації, що дають змогу не лише отримання 
високої врожайності, а й підвищення актуальної і збереження потенціальної 
родючості ґрунту рекомендовано проводити екологічне оцінювання агротехнологій і 
будь-яких технологічних заходів із використанням розроблених методичних 
рекомендацій і запатентованого способу.  

Рекомендовано досліджувати функціонування мікробного угруповання за 
рівнем емісії діоксиду карбону з ґрунту, що дасть змогу оцінити екологічні ризики 
збільшення концентрації цього парникового газу за застосування певних 
агротехнологічних прийомів та розробити заходи щодо зниження обсягів його 
надходження в атмосферу від сектору «Сільське господарство». 

За встановленими залежностями біологічних показників ґрунту від 
гідротермічних чинників може бути розроблено прогнози трансформації 
властивостей ґрунтів та продуктивності агрокультур у результаті можливих змін 
клімату на території України. 

Використання рекомендацій щодо вирощування агрокультур із застосуванням 
екологічно безпечних засобів біологічного походження дасть можливість подолати 
або мінімізувати негативний вплив змін клімату на продуктивність агроекосистем і 
мікробіоценоз ґрунту. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Дем’янюк О. С. Екологічні основи функціонування мікробіоценозів 
ґрунту агроекосистем в умовах змін клімату. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Інститут агроекології і 
природокористування Національної академії аграрних наук України, Київ, 2017. 

У дисертаційній роботі представлено результати дослідження екологічних 
особливостей функціонування мікробіоценозів ґрунту агроекосистем і їх природних 
аналогів та залежності стану та активності мікробних угруповань від комплексу 
агроекологічних чинників – едафічних, кліматичних і антропогенних. Встановлено, 
що застосування агрозаходів та дія гідротермічних чинників спричинює істотні 
зміни у кількісному складі мікроорганізмів, перебудову таксономічної і 
функціональної структури мікробного ценозу, перебігу основних біохімічних 
процесів у ґрунті. Доведено, що зміни вмісту загальної мікробної біомаси в ґрунті 

пов’язано з трофічним режимом і гідротермічними чинниками (r = 0,660,79). 
За показником емісії діоксиду карбону визначено екологічну стійкість ґрунтів 

різних типів та ранжирувано їх за здатністю протистояти дії агроекологічних 
чинників. Встановлено, що в ґрунт агроекосистем характеризується високим рівнем 
емісії СО2 та має значну варіабельність показників.  

Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено інформативність 
та об’єктивність мінімальної системи біологічних показників для оцінювання 
екологічного стану ґрунту, яка враховує вміст загальної біомаси мікроорганізмів та 
спрямованість основних мікробіологічних процесів у ґрунті за коефіцієнтами 
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мінералізаціїіммобілізації, оліготрофності, педотрофності і гумусонакопичення. 
Удосконалено спосіб екологічної експертизи технологій вирощування 
сільськогосподарських культур щодо оцінювання агротехнічних заходів за 
показниками біологічної активності ґрунту, запропоновано орієнтовну шкалу та 
градацію їх змін для оцінювання екологічного стану ґрунту. Розроблено модель 
продуктивності агроекосистеми на прикладі пшениці озимої залежно від рівня 
біологічної активності ґрунту та гідротермічних чинників. 

Ключові слова: мікробіоценоз ґрунту, біологічна активність ґрунту, 
агроекологічні чинники, гідротермічні умови, природна екосистема, 
агроекосистема. 

 

АННОТАЦИЯ 
Демянюк Е. С. Экологические основы функционирования 

микробиоценозов почвы агроэкосистем в условиях изменений климата. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 
наук по специальности 03.00.16 – экология. – Институт агроэкологии и 
природопользования Национальной академии аграрных наук Украины, Киев, 2017. 

В диссертационной работе на основании многолетних исследований почв 
стационарных и временных полевых опытов представлено теоретическое и 
экспериментальное обоснование значения микробиоценоза как фактора 
определяющего экологическое состояние, потенциальное и актуальное плодородие 
почвы. Установлено влияние гидротермических условий на численность, 
продуктивность и функционирование микробного сообщества в основных типах 
почв Украины при различных агротехнических приемах. 

Установлено, что в почвах естественных экосистем микробный пул и 
содержание микробной биомассы значительно выше, чем в почвах агроэкосистем. 
Естественным экосистемам характерна сбалансированная сложная эколого-
трофическая структура микробного сообщества почв, существенно упрощающаяся 
как с увеличением антропогенной нагрузки, так и при воздействии неблагоприятных 
погодных условий.  

Установлено, что в почве естественных экосистем с высоким содержанием 
органического вещества преобладают процессы синтеза, для них характерно низкие 

значения коэффициента минерализациииммобилизации и повышенные значения 

коэффициента педотрофности, тогда как для почв с низким уровнем плодородия  
относительно высокие показатели минерализации органического вещества, 
педотрофности и олиготрофности. 

В агроэкосистемах существенно уменьшается содержание общей биомассы 

микроорганизмов в почве (на 3050 %) и соотношение Смикр / Сорг, что 
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свидетельствует о снижении удельной доли углерода микробной биомассы в составе 
общего органического углерода почвы. 

Установлено, что в агроэкосистемах уровень эмиссии СО2 из почвы имеет 

значительную вариабельность показателей (28,756,4 %), что почти втрое выше, чем 
в почве екосистем. 

Внесение удобрений является определяющим фактором, доля влияния 
которого на таксономическую структуру микробиоценоза разных типов почв 

составляет 6194 %. Поэтому при правильном выборе и применении агроприемов 
можно смягчить последствия влияния неблагоприятных погодных условий на 
структуру и функционирование микробного сообщества, что в свою очередь 
обеспечит сбалансированное протекание биохимических процессов и, 
соответственно, полноценное питание сельхозкультур и сохранение плодородия 
почвы. 

Установлено, что даже при незначительных отклонениях погодных условий от 
среднемноголетних значений, центром, связывающим экологическое и трофическое 
взаимодействие отдельных физиологических групп микроорганизмов, являются  
r-стратеги, а все остальные компоненты микробиоценоза тесно взаимодействуют с 
ними. При неблагоприятных погодных условиях функциональная структура 
микробного сообщества существенно упрощается: микроорганизмы образуют 
единичные экологические или трофические связи, при этом развитие их популяций 
замедляется. 

Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 
информативность и объективность минимальной системы биологических 
показателей для оценивания экологического состояния почвы, которая включает 
содержание общей биомассы микроорганизмов, направленность основных 
микробиологических процессов в почве по коэффициентам 

минерализациииммобилизации, олиготрофности, педотрофности и 
гумусонакопления. Предложенные показатели тесно коррелируют с актуальным и 
потенциальным плодородием почвы и наиболее объективно характеризуют её 
экологическое состояние. Таким образом, усовершенствован способ экологической 
экспертизы технологий выращивания сельскохозяйственных культур и предложена 
ориентировочная оценочная шкала и градация. Разработаны соответствующие 
методические рекомендации. 

Разработана прогнозная модель продуктивности агроэкосистемы на примере 
пшеницы озимой, включающая показатели гидротермическкого режима, систему 
удобрения и уровень биологической активности почвы. 

Ключевые слова: микробиоценоз почвы, биологическая активность почвы, 
агроэкологические факторы, гидротермические условия, природная экосистема, 
агроэкосистема. 
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ANNOTATION 
 

Demyanyuk O. S. Ecological bases of functioning microbiocenoses in soils of 
agroecosystems in conditions of climate change. – Manuscript. 

Thesis submitted for the Doctor Degree in Agricultural Sciences on Specialty 

03.00.16  Ecology.  Institute of Agroecology and Environmental Management of 
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The results of research of ecological peculiarities of soil microbiocenosis 
functioning of agroecosystems and their natural analogues are presented in the dissertation 
work and the dependence of the state and activity of microbial groups from the complex of 
agroecological factors (edafic, climatic and anthropogenic) was established. 

It was established that the application of agro-measures and the effect of 
hydrothermal factors leads to significant changes in the quantitative composition of 
microorganisms, the restructuring of the taxonomic and functional structure of microbial 
cenosis, and the course of basic biochemical processes in the soil. 

It was proved that changes in the content of microbial biomass in the soil are related 

to the trophic regime and hydrothermal factors (r = 0.660.79). 
According to the carbon dioxide emission index, the ecological stability of different 

types of soils was determined and ranked by their ability to withstand changes due to the 
agroecological factors. It was established that in the soil of agroecosystems, the CO2 
emission level is high enough and has a significant variability of indicators.  

Theoretical substantiation and experimental confirmation of the informativity and 
objectivity of the minimum system of biological indicators for assessing the ecological 
state of the soil, which takes into account the general content of biomass of 
microorganisms and orientation of the basic microbiological processes in the soil based on 

the coefficients of mineralizationimmobilization, oligotrophy, pedotrophy and humus-
accumulation were given. The method of ecological examination of technologies of 
cultivating agricultural crops in the part of estimation of agrotechnical measures on the 
indicators of soil biological activity was improved, the approximate scale and the 
gradation of their changes for the assessment of the ecological state of the soil were 
proposed. The model of agroecosystem performance on the example of winter wheat 
depending on the level of biological activity of the soil and hydrothermal factors was 
developed. 

Key words: microbiocenosis of soil, biological activity of soil, agroecological 
factors, hydrothermal conditions, natural ecosystem, agroecosystem. 
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