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АНОТАЦІЯ 
 

Дем’янюк О.С. Екологічні основи функціонування мікробіоценозів ґрунту 

агроекосистем в умовах змін клімату. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук (доктора наук) за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». – Інститут 

агроекології і природокористування НААН, Київ, 2017. 

У дисертаційній роботі наведено результати досліджень екологічних 

особливостей функціонування мікробіоценозів ґрунту агроекосистем та їх 

природних аналогів, встановлено залежність стану й активності мікробних 

угруповань від комплексу екологічних чинників (едафічних, кліматичних, 

антропогенних) та сформульовано екологічні основи їх функціонування.  

Ґрунтам природних екосистем характерно високий вміст загальної 

кількості та біомаси мікроорганізмів, відсутність радикальних коливань у 

структурі мікробіоценозів та збалансованість процесів 

мінералізаціїіммобілізації, деструкції органічної речовини ґрунту та 

гумусоутворення, висока активність ферментів класу оксидоредуктаз і гідролаз 

за впливу різних чинників. 

Встановлено залежність загальної біогенності ґрунту від рівня його 

родючості. Найвищий рівень збагаченості ґрунту мікроорганізмами характерно 

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 показники коефіцієнта 

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

(2,72,9), а для малородючих ґрунтів – високі показники коефіцієнта 
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мінералізаціїіммобілізації (1,101,23), низькі  коефіцієнтів педотрофності 

(2,22,6) і оліготрофності (1,21,4).  

Встановлено, що вплив абіотичних і антропогенних чинників на ґрунтову 

систему залежить від рівня родючості і, відповідно, мікробні ценози ґрунтів із 

високим умістом органічної речовини є стійкішими щодо дії різних екологічних 

чинників. За тривалого впливу абіотичних і антропогенних чинників в 

агроекосистемах активніше відбувається процес емісії СО2 з ґрунту порівняно з 

їх природними аналогами. За показником емісії діоксиду карбону визначено 

екологічну стійкість ґрунтів щодо їх здатності протистояти змінам за дії 

агроекологічних чинників.  

Застосування агрозаходів та дія гідротермічних чинників сприяє істотним 

змінам у кількісному складі мікроорганізмів, перебудові таксономічної і 

функціональної структури мікробного ценозу, перебігу основних біохімічних 

процесів у ґрунті. 

Динамічні зміни вмісту мікробної біомаси в ґрунті пов’язані зі змінами 

таких 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 на мікробну продуктивність є менш 

значущим. Оптимальний за вологістю режим позитивно впливає на розвиток 

мікроорганізмів (r = 0,660,79) та нівелює негативну дію екстремально 

підвищених температур. 

Аналізування структури кореляційних плеяд функціональних зв’язків 

мікробного угруповання різних типів ґрунту природних екосистем засвідчило, 

що центром, який зв’язує екологічну та трофічну взаємодію певних 

фізіологічних груп мікроорганізмів, є r-стратеги. Кожна група в мікробіоценозі 
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тісно взаємодіє з ними, що забезпечує повноцінне живлення рослин. За 

несприятливих погодних умов функціональна структура мікробного 

угруповання розбалансовується. За таких умов мікроорганізми утворюють 

поодинокі зв’язки, розвиток їх популяцій пригнічується, що призводить до 

зниження активності мікробіоценозу. 

Застосування мінеральної системи удобрення спричиняє спрощення 

структури трофічних зв’язків, оскільки мікроорганізми здебільшого легко 

переорієнтовують ферментативну систему на споживання легкодоступних 

мінеральних сполук і отримують пріоритет у розвитку своїх популяцій без 

взаємодії з іншими компонентами мікробного угруповання. 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. 

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, змінюючи співвідношення бактеріальної мікробіоти і 

міцеліальних організмів.  

Несприятливі погодні умови такі як посуха чи перезволоження є 

вирішальними чинниками змінення міцності трофічних зв’язків мікроміцетів із 

іншими компонентами мікробіоценозу. Гідротермічні умови були ключовим 

чинником в агроценозах досліджуваних типів ґрунту у формуванні 

безпосередніх взаємозв’язків між унесенням мінеральних добрив та 

мікроорганізмами, здатними до розкладання гуматів та целюлози. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено 
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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 мінералізаціїіммобілізації, оліготрофності, педотрофності і 

гумусонакопичення. Удосконалено спосіб екологічної експертизи технологій 

вирощування сільськогосподарських культур щодо оцінювання агротехнічних 

заходів за показниками біологічної активності ґрунту, отримано патент. 

Розроблено прогнозну модель продуктивності агроекосистеми на 

прикладі пшениці озимої залежно від системи удобрення, рівня біологічної 

активності ґрунту та гідротермічних чинників. 

Ключові слова: мікробіоценоз ґрунту, біологічна активність ґрунту, 

агроекологічні чинники, гідротермічні умови, природна екосистема, 

агроекосистема. 

 

ANNOTATION 

 

Demyanyuk O.S. Ecological bases of functioning microbiocenoses in soils of 

agroecosystems in conditions of climate change. – The qualifying scientific work on 

the rights of the 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. 

Dissertation work gives research results of ecological peculiarities of 

functioning of agroecosystem soil microbiocenoses and their natural analogues. It has 

been determined dependence the state and activity of microbial groupings on the 

complex of еcological factors (edaphic, climatic, anthropogenic) and formed 

ecological basis of their functioning. 
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Soils of natural ecosystems are characterized with high contents of general 

amount and biomass of microorganisms, absence of radical fluctuations in 

microbiocenoses structure and balance of mineralizationimmobilization processes, 

destruction of soil organic matter and humification, high activity of enzymes of 

oxidoreductase and hydrolase classes under the influence of previously mentioned 

factors. 

Dependence of general soil biogenesity on the level of its fertility is 

determined. Thus, the highest level of soil enrichment with microorganisms is 

characteristic for chernozems and dark chestnut soil (24.2–30.3 mln CFU/g of soil) 

and the lowest – for soddy-podzolic soils (5.4 mln CFU/g of soil), which correlates 

with their main characteristics, such as humus contents (r = 0.76) and рН (r = 0.73). 

Chernozems are also characterized with low indices of mineralization-immobilization 

factor (0.86–0.98) and high indices of pedotrophicity factor (2.7–2.9); and for low-

fertile soils – high indices of mineralizationimmobilization factor (1.10–1.23) and 

low indices of pedotrophicity factor (2.2–2.6) and oligotrophicity (1.2–1.4). 

It has been established that influence of abiotic and anthropogenic factors on 

soil system depends on the fertility level and correspondingly microbial cenoses of 

soils with high contents of organic matter are more stable to the action of ecological 

factors. Under prolonged influence of abiotic and anthropogenic factors on 

agroecosystems the process of СО2 emission out of soil takes place more active in 

comparison with their natural analogues. According to the index of СО2 emission out 

of soil ecological stability of soils as to their ability to resist changes under the action 

of agroecological factors is determined. 

Application of agromeasures and action of hydrothermal factors lead to 

substantial changes in quantitative composition of microorganisms, reorganization of 

taxonomic and functional structure of microbial cenoses and course of principle 

biochemical processes in soil.  
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Dynamic changes of microbial biomass contents in soil are connected with 

changes of such factors as temperature and humidity. Increasing the temperature 

influences negatively on microbial productivity in soil of both natural ecosystem and 

agroecosystem. Under the lack of rainfall and high temperature (GTK = 0.50.7) 

microbial biomass contents decreases 1.5–2.8 times. Under applying organic and 

organomineral fertilizers influence of high temperature is less significant. Optimal 

humid regime influences positively on microorganisms development (r = 0.660.79) 

and levels negative influence of extremely high temperature. 

Analysis of the structure of correlation pleiades, functional relations of 

microbial grouping of different soil types of natural ecosystems showed that  

r-strategists are the centre, which connects ecological and throphic interaction of 

particular physiological groups of microorganisms. Every group in microbiocenosis 

interacts with them closely, that ensures plant nutrition of full value. Under 

unfavorable hydrothermal conditions functional structure of microbial grouping is got 

out of balance. With this microorganisms create rare connections; their populations’ 

development is damped down which results into decreasing of microbiocenosis 

activity. 

Applying mineral fertilizing system causes simplification of trophic 

connections structure since microorganisms mainly re-orient their fermentative 

system easily on consuming accessible mineral compounds and get priority in 

development of their populations without interaction with other components of 

microbial grouping. However, microorganisms, which are capable only to destroy 

high-molecular compounds, reduce their activity or re-orient on consuming organic 

matter in soil. It leads to breaking the trophic relations in microbial grouping and 

developing the processes of dehumification. Under unfavorable weather condition 

these effects rise. 

In agroecosystem the portion of influence the factor «fertilizing system» on 

taxonomic structure of soil microbiocenosis is dominating and can be found within 
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6194% depending on soil type. With that it has been found out for the first time, that 

combination of factors «weather conditions» and «fertilizing system» allows 

influencing on the microbiocenosis structure, changing correlation between bacterial 

micribiota and mycelial organisms. 

Unfavorable weather conditions such as drought and overmoisturising are 

decisive factors in changing the strength of trophic connections between 

micromycetes and other components of microbiocenosis. Hydrothermal conditions 

were the key factors in agrocenoses of researched soil types for forming direct 

interactions between applying mineral fertilizers and microorganisms which are 

capable of humates and cellulose decomposition. 

Thesis gives theoretical grounding and experimental confirmation of 

informational content and objectivity of minimum system of biological indices for 

estimation of ecological state of soil which takes into consideration total amount of 

microorganism biomass and direction of principal microbiological processes in soil 

according to factors of mineralizationimmobilization, oligotrophicity, pedotrophicity 

and humification. It has been improved the method of ecological expert assessment of 

crop cultivation technics as to assessment of agrotechnical measures according to the 

indices of biological activity of soil. It has been developed a prognosis model of 

agroecosystem productivity depending on the level of biological activity of soil and 

hydrothermal factors using the example of winter wheat. 

Keywords: microbiocenosis of soil, biological activity of soil, agroecological 

factors, hydrothermal conditions, natural ecosystem, agroecosystem. 
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ВСТУП 

 

 

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. 
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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 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; 
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 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 від показників 

предмета дослідження; математичної статистики – для оброблення 
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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; 
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 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 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 
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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 розроблення єдиних уніфікованих критеріїв 

оцінювання екологічного стану ґрунту агроекосистем за біологічними 
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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), а 

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 із 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 
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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 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 
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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.  
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РОЗДІЛ 1  

ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА СТАН  

МІКРОБІОТИ ҐРУНТУ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ  

І АГРОЕКОСИСТЕМ 

 

 

1.1. Зміни клімату – глобальна екологічна і продовольча проблема 

людства 

 

Упереджене ставлення людини до природи та нерозуміння наслідків 

антропогенної діяльності та стало причиною глобальних екологічних катастроф. 

Серед них особливо гостро постають проблеми пов’язані з нераціональним 

використанням та вичерпанням природних ресурсів, деградації та забруднення 

довкілля, надмірного навантаження на навколишнє природне середовище 

порівняно з можливостями екологічної ємності планети [219, 263, 340, 341].  

Міжнародна політична спільнота і вчені, дослідники досягли глобального 

консенсусу в тому, що антропогенна діяльність стала визначальним чинником 

кліматичних змін – підвищення температури і рівня Світового океану, 

розширення лінії танення снігів і льодовиків, непередбачуваного характеру 

стихійних явищ, що викликає природні катаклізми (включаючи посухи, спеку, 

інтенсивність тропічних циклонів тощо) [15, 198, 360, 459]. Проте досі 

невизначено характер потенційних масштабів змін і наслідків, а також обсяги 

матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних для зменшення розвитку і 

прояву змін клімату або адаптації до них.  

Нині клімат як один із природних ресурсів набуває особливої ваги, 

оскільки розглядається з позиції отримання максимального прибутку і 

створення безпечних умов проживання для людей за умови сприятливих 

кліматичних параметрів. Прогнозують, що в майбутньому зміни клімату можуть 
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призвести до перерозподілу цього природного ресурсу серед різних країн та 

спричинити конфлікт через їхні інтереси.  

Наукові спостереження і моделювання майбутніх сценаріїв кліматичних 

змін свідчать, що частота екстремальних кліматичних явищ дедалі зростає. У 

доповіді, підготовленій офісом ООН зі зменшення небезпеки лих, повідомлено, 

що за 20 років через явища, викликані кліматичними змінами, загинуло понад 

606 тис. осіб, понад 4 млрд людей отримало травми, залишилися без даху над 

головою або терміново потребували допомоги. Матеріальні втрати держав через 

кліматичні зміни становили близько 6 трлн дол. США. 

Вчені довели, що наслідки змін клімату справлямуть значний вплив на 

економіку і забезпечення продовольством населення планети. Дані світової 

статистики свідчать, що період наростання продовольчого дефіциту збігається 

зі змінами клімату на планеті, а міжнародні експерти зазначають, що майже в 

4 рази збільшився світовий попит на продовольство за останні 50 років. За 

прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) до 

2020 р. обсяги споживання продовольства в світі зростуть на 30%, що потребує 

збільшення виробництва продукції сільського господарства з 1 га на 25% і 

виробництва продовольства на одиницю населення близько на 1% щороку [467]. 

ФАО виділяє чотири основні компоненти продовольчої безпеки: наявність 

їжі, її доступність і обсяги споживання, а також стабільність систем 

виробництва харчових продуктів [467]. Усі ці чотири компоненти чутливі і 

залежні до впливу клімату, проте найтісніше залежить від клімату і його змін 

проблема наявності їжі. Це стосується, насамперед, галузей рослинництва і 

тваринництва, а також харчової продукції лісових екосистем та аквакультури як 

початкової ланки у виробництві продуктів харчування. Проте поряд із браком 

доступної кількості їжі дедалі актуальнішим постає питання її якості та 

безпечності, що напряму пов’язано зі станом довкілля, використанням 

природних ресурсів, технічним оснащенням тощо [86, 121, 341, 345].  
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Зміни клімату з початку ХХІ ст. стали беззаперечною реальністю, яка 

поставила перед усіма країнами, у т.ч. Україною, низку надзвичайно актуальних 

і складних завдань, пов’язаних із розробленням стратегії забезпечення власного 

збалансованого розвитку та успішного виживання на Землі в умовах, що 

змінюються. На 15-й сесії Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН про 

зміну клімату (РКЗК) (Копенгаген, Данія, 2009) зазначено, що настав час 

міжнародному співтовариству вжити заходи для розв’язання проблеми змін 

клімату та підвищення продовольчої безпеки.  

У першій частині П’ятого оціночного звіту Міжурядової групи експертів 

зі зміни клімату (МГЕЗК) (2013) на основі наукових розрахунків зазначалося, 

що діяльність людини з майже 100%-вою вірогідністю є причиною 

простежуваних змін клімату з середини XX ст., а деякі її прояви є 

безпрецедентними останнім тисячоліттям. Збільшення концентрації парникових 

газів в атмосфері з початку промислової революції в основному є результатом 

діяльності людини і значною мірою є причиною підвищення глобальної 

температури на планеті. Про це ще в 1927 р. В. Вернадський у «Нарисах 

геохімії» зазначав, що спалювання великих обсягів кам’яного вугілля має 

призвести до змін хімічного складу атмосфери і клімату [49].  

Концентрації діоксиду карбону (CO2), метану (CH4), та геміоксиду 

нітрогену (N2O) в атмосфері підвищилися до рівнів, що є небувалим за останні 

800 років. Концентрація CO2 в атмосфері підвищилася на 40% від 

доіндустріального рівня головним чином унаслідок спалювання викопного 

палива та зміни землекористування. За даними Всесвітньої метеорологічної 

організації (WMO) [603, 606] концентрація парникових газів в атмосфері 

останніми десятиріччями зростає такими темпами, які досі в природі не 

відбувалися (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Середньомісячна глобальна концентрація основних парникових газів  

в атмосфері за даними WMO [603] 

Показник СО2 (ppm) CH4 (ppb) N2O (ppb) 

2014 р. 397,7±0,1 1833±1 327,1±0,1 
Збільшення у 2014 р. порівняно до 
1750 р., % 

143 254 121 

Абсолютне збільшення у 2014 р. 
порівняно до 2013 р. 

1,9 9 1,1 

Збільшення у 2014 р. порівняно до 
2013 р., % 

0,48 0,49 0,34 

Середньорічне абсолютне 
збільшення за останні 10 років 

2,06 4,7 0,87 

 

Віховими документами з питань змін клімату, які забезпечують базис для 

міжнародного реагування на зміни клімату і подолання глобальної екологічної 

проблеми людства, є: Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату (1992), 

Кіотський протокол (1997), Дохійська поправка до Кіотського протоколу (2012), 

Паризька угода (2015). 

З 1997 р. Україна є Стороною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, 

а з 2004 р.  Стороною Кіотського протоколу, які визначають систему заходів, 

спрямованих на стабілізацію концентрації парникових газів для уникнення 

небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему порівняно з рівнем 

1990 р. Проте існують значні прогалини в адаптуванні сільськогосподарського 

виробництва до змін клімату, зокрема в Україні не розроблено концепцію та 

план дій із розв’язання проблеми адаптації аграрного виробництва та сільських 

територій до змін клімату [312]. 

На 21 Конференції сторін Рамкової Конвенції ООН з питань зміни клімату 

СОР 21 (Париж, 2015) було схвалено «Паризьку угоду», яка стала новим 

всеохоплюючим договором країн світу, що закладає спільний курс до 

глобальної декарбонізації економіки до кінця століття. Цим документом 
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установлюється довгострокова мета – до кінця століття досягти баланс між 

антропогенними викидами та природними поглиначами парникових газів; 

спільними діями всіх країн утримати глобальне потепління на рівні 2оС від 

доіндустріального рівня і докласти максимальних зусиль щодо утримання 

температури в межах 1,5оС тощо. 

Результатом змін клімату стала складна комбінація непередбачуваної 

мінливості навколишнього природного середовища, що є серйозним 

випробуванням стійкості й продуктивності для природних та аграрних 

екосистем. Наслідки прогнозованого потепління можуть мати загрозливий 

екологічний вплив на екосистеми, зокрема на біорізноманіття [107, 247, 248, 

366, 424, 436].  

Біологічним видам на нашій планеті завжди доводилося пристосовуватися 

до змін параметрів кліматичної системи і оточуючого середовища. Необхідність 

адаптування до нових гідротермічних умов стала визначальним чинником 

еволюційних змін, які спричинили появу нових видів флори і фауни. Коливання 

параметрів клімату зазвичай не перешкоджає виживанню екосистем і 

збереженню їхніх функцій. Проте, за результатами доповіді Міжнародної 

програми «Оцінка екосистем на порозі тисячоліття» зміна клімату є однією з 

найсерйозніших загроз для біологічного різноманіття нашої планети [392]. 

Зіставлення динаміки зміни глобальної температури та індекса живої планети в 

часі за 19702005 рр. показало (рис. 1.1), що тренд температури земної кулі 

позитивний, тренд індексу живої планети відʼємний і між ними спостерігається 

високий кореляційний звʼязок (r = 0,60) [231]. 

Встановлено кілька причин, через які біологічним видам складніше 

пристосовуватися до глобального потепління. Одна з них – надзвичайно висока 

швидкість змін, що відбуваються. Через це більшість видів невзмозі буде доволі 

швидко адаптуватися до нових умов середовища або мігрувати в сприятливі для  
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Рис. 1.1  Розподіл аномалій глобальної температури  

та індекса живої планети за 19702005 рр. [231] 

 

їх виживання регіони. Чужорідні види, які навмисно чи ненавмисно 

переміщуються з одних регіонів в інші, стають конкурентами, хижаками або 

паразитами для аборигенних видів, призводячи до скорочення багатьох 

популяцій останніх. 

Важливо також зазначити, що антропогенна діяльність у різних проявах 

(зміна ландшафтів, басейнів річок та океанів тощо), а також забруднення 

довкілля, інтродукція чужорідних інвазивних видів і надмірний промисел у 

результаті полювання або рибальства, може знизити відновлювальну здатність 

екосистем. Вплив змін клімату на видовий компонент біорізноманіття 

проявляється в зміні поширення, прискоренні темпів зникнення, зміні 

закономірностей розмноження і тривалості вегетаційного періоду рослин. Деякі 

види, які особливо уразливі до наслідків зміни клімату, перебувають під 

загрозою зникнення [105, 123, 231]. 
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Тому, особливо в цьому відношенні, слід ураховувати ризики, пов’язані зі 

зміною клімату, деградацією та опустелюванням, виснаженням родючості 

ґрунтів, а також збереженням зонального ландшафтного біорізноманіття тощо. 

Україна є стороною трьох базових Конвенцій: Рамкової Конвенції ООН про 

зміну клімату, про боротьбу з опустелюванням і про охорону біологічного 

різноманіття, а також взяла на себе зобов’язання виконувати принципи й 

положення цих конвенцій, більшість із яких стосується і агросфери [312, 317]. 

Всі три конвенції доповнюють і підсилюють одна одну. Здебільшого політика і 

відповідні заходи реагування можуть водночас реалізовувати положення трьох 

конвенцій. Процеси опустелювання, клімат і біорізноманіття залежать один від 

одного, що є особливо помітним у сільськогосподарській діяльності. 

Скоординована реалізація положень усіх трьох природоохоронних конвенцій 

сприяє не лише охороні та збереженню екосистем, але й комплексному 

розв’язанню проблеми збалансованого розвитку агровиробництва та 

забезпеченню продовольчої безпеки. Тому вирішення питань, зумовлених 

адаптацією до змін клімату, водночас позитивно впливатиме на мінімізацію 

процесів опустелювання та деградації ґрунтів, що сприятиме створенню 

передумов збалансованому розвитку сільських територій [312]. 

Ґрунт і ґрунтовий покрив є свідками та індикаторами глобальних змін 

клімату [272]. А за процесами, що відбуваються в ґрунті, можна судити про 

майбутні глобальні зміни клімату. Режим температури й вологості, газовий 

склад і біотичні параметри ґрунту в біотопі найшвидше змінюються за впливу 

клімату [174].  

Дослідження впливу клімату на ґрунтоутворювальні процеси та 

властивості ґрунту проводили з часів робіт В. Докучаєва, однак і досі 

залишається багато аспектів не до кінця з’ясованих. Але при цьому слід 

враховувати, що ґрунти є невідновлюваним ресурсом, а процес їхньої 

регенерації надзвичайно повільний і потребує значних витрат матеріальних і 
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енергетичних ресурсів [317]. 

Європейська комісія і Міжурядова група експертів зі зміни клімату 

визначили зниження вмісту органічного карбону в ґрунті в усьому світі як 

екологічний ризик, що знижує не лише родючість ґрунту та врожайність 

агрокультур, а отже є і загрозою продовольчій безпеці [450]. Проте новий 

акцент учених на якість ґрунту з позиції вмісту органічного карбону в 

обговоренні змін клімату і забезпечення продовольчої безпеки дає змогу 

поставити рівність між такими категоріями: органічний карбон ґрунту = 

родючість ґрунту = продуктивність = продовольча безпека [429]. 

 

1.2. Зміна кліматичних параметрів на території України 

 

Аналізування багаторічних даних інструментальних досліджень 

встановлено, що з кінця 1980-х років швидкість підвищення середньорічної 

температури в північних регіонах Євразії становить 0,40,5°С/10 років, а період 

після початку 1990-х років став найтеплішим за час інструментальних 

спостережень для території Євразії загалом [72, 198]. 

Використовуючи базу даних ND-GAIN [532] і рейтинг країн світу за 

уразливістю до змін клімату та здатністю протистояти цим змінам, можна 

стверджувати, що Україна з 1995 р. має позитивну динаміку за низкою 

показників і посідає 51 місце серед 180 країн світу за індексом уразливості 

(0,339) та готовності (0,511) поліпшити стійкість до змін клімату у межах свого 

політичного, економічного і соціального становища [86]. 

Незважаючи на те, що Україна не входить до переліку найуразливіших 

щодо глобального потепління регіонів нашої планети, однак наслідки змін 

клімату стають дедалі відчутнішими. Широкомасштабні дослідження клімату 

України свідчать, що останніми десятиліттями температура та деякі інші 

метеорологічні параметри відрізняються від значень кліматичної норми 
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(усередненого значення за період 1961−1990 рр.) [22, 151, 258, 333, 367]. За 

даними Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 

впродовж останніх 20 років в Україні середня температура літнього періоду 

підвищилася на 0,8–1,5оС, а середня температура січня та лютого – майже на 

2,5оС, що спричинило зміни в ритмі сезонних явищ, частоті та силі 

екстремальних погодних умов. Наприклад, аномальна спека в 2006, 2008, 2010, 

2012, 2014, 2015 рр., рекордні снігопади на заході та в центральній частині 

країни в березні 2013 р. тощо. А останнє десятиліття визнано найтеплішим за 

всю історію метеорологічних спостережень, зокрема у 2010, 2013, 2015 та 

2016 рр. було перевищено історичні температурні максимуми. 

За результатами комплексних досліджень В. Осадчий з колегами 

відзначає, що останніми десятиріччями ХХ ст. і першим десятиріччям ХХІ ст. 

було перевершено показники найвищої та найнижчої середньомісячної 

температури повітря за 100-річний період на території України. Впродовж 

1991–2010 рр. середня місячна температура повітря підвищилася порівняно із 

кліматологічною стандартною нормою (1961–1990 рр.) на всій території 

України як у зимові, так і в літні місяці. Абсолютний максимум температури 

майже повсюди підвищився, а абсолютний мінімум не зазнав істотних змін. 

Дані моніторингу сучасного клімату України вказують, що останніми роками 

ХХ ст. та на початку ХХІ ст. тенденція підвищення температури повітря до 

екстремальних значень також посилилась [233, 234]. Загалом температура 

повітря підвищилась майже на 1,0оС за рік майже на всій території [19, 20]. 

Поряд із цим спостерігаються зміни екстремальних (максимальної та 

мінімальної) температур. Мінімальна температура підвищилася в переважній 

більшості місяців та загалом за рік. У віковому ході максимальної температури 

в зимові місяці, особливо в січні, визначилась тенденція до її зростання. У літні 

місяці та за рік загалом тенденція до змін максимальної температури за трендом 
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незначуща, але останніми роками максимальна температура повітря зростає 

[176, 329]. 

Кількість атмосферних опадів на території України змінилася неістотно, 

проте помітні зміни інтенсивності та характеру їх випадання. Підвищення 

температури повітря та нерівномірний розподіл опадів, які мають зливовий, 

локальний характер у теплий період і не забезпечують ефективного 

накопичення вологи в ґрунті, спричинює зростання повторюваності та 

інтенсивності посух [22, 258, 301, 302, 367]. 

Зокрема, для південних областей України з використанням сучасних 

кліматичних даних (сума позитивних температур повітря понад 10оС за періоди 

19611990 і 19912014 рр.) оцінено теплозабезпечення території та встановлено 

збільшення теплових ресурсів у середньому на 200400оС, а з урахуванням 

показників гідротермічного коефіцієнта (ГТК) спостерігали посилення 

посушливості в регіоні [253]. 

С. Степаненком із колегами [301], враховуючи, що чинник 

вологозабезпеченості є визначальним для отримання стабільних та високих 

урожаїв сільськогосподарських культур, проаналізовано сучасну динаміку 

режиму опадів та її оцінювання на найближчі 10–20 років і подальше майбутнє 

за сценаріями зміни клімату. Встановлено, що істотних змін кількості опадів за 

рік у ІІ базовому періоді (1986–2005 рр.) порівняно з І базовим (1961–1990 рр.) 

не відбувалось. Загалом за рік на території України як у базовий, так і в 

розрахунковий прогностичний період 2011–2030 рр. за різними сценаріями змін 

клімату, очікується зменшення кількості опадів у напрямі з північного заходу на 

південний схід. 

Річна кількість опадів за оцінюванням як м’якого сценарію змін клімату, 

так і жорсткого збільшується на всій території України. До того ж для території 

Полісся, Лісостепу та Північного Степу найбільше збільшення кількості опадів 

– до 134, 123 і 100 мм відповідно – демонструє сценарій А2. Для території 



 

 

43

Південного Степу найбільшого підвищення кількості річних опадів (близько 

61 мм) слід очікувати, якщо зміни клімату відбуватимуться за сценаріями 

GFDL30% та А1В. Слід підкреслити, що збільшення кількості опадів буде 

нерівномірним за сезонами року, а в літній період здебільшого опади 

випадатимуть у вигляді злив, а у Степу їх кількість зменшиться. Ефективність 

опадів буде значно меншою, але все це буде відбуватися на фоні підвищення 

температури повітря, що спричинить збільшення випаровування і погіршення 

умов вологозабезпеченості. Так, для територій північного та південного Степу, 

що є найважливішими для вирощування зернових культур, зокрема пшениці 

озимої та ячменю ярого, ймовірніше зниження літньої кількості опадів, тобто 

погіршення умов вологозабезпеченості культур. Для території північного Степу 

з великою часткою вірогідності також очікується погіршення умов 

вологозабезпеченості та осіннього періоду вегетації озимих культур. Для 

південної частини України слід очікувати зниження атмосферних опадів, що 

зменшить їх частку у формуванні врожаїв сільськогосподарських культур. 

Підвищення посушливості клімату, погіршення агрокліматичних умов росту та 

розвитку культур в основні періоди вегетації неминуче призведе до 

необхідності застосування адаптаційних заходів щодо пом’якшення негативного 

впливу змін клімату на ведення аграрного виробництва. 

Саме це стимулює в Україні розвиток сучасних моніторингових 

досліджень стану довкілля, розвиток космічних і комп’ютерних технологій для 

отримання та оброблення матеріалів космічних даних зондування Землі для 

виявлення як самих кліматичних змін, так і змін у навколишньому природному 

середовищі [160, 239, 316]. 

У працях академіка В. Лялька наведено важливий аспект проблеми змiн 

клiмату, а саме  змiни в географiчному поширеннi екосистем. Запропоновано 

використовувати розрахований за даними сенсора MODIS із супутника TERRA 

iндекс посухи для виявлення можливого просторового змiщення екосистем та їх 
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прогнозування у майбутньому в межах iснуючих ландшафтно-клiматичних зон 

України за впливу подальшого глобального й регiонального потепління. А 

отриманi результати можуть бути пiдґрунтям для оперативного розроблення 

адаптацiйних заходiв у природокористуваннi [189, 190].  

Для України вже нині на основі аналізу тренду багаторічних кліматичних 

показників можна впевнено стверджувати про зміщення меж природно-

кліматичних зон [3, 41, 71, 141, 302, 318], що впливає на ефективність ведення 

агровиробництва та змушує швидкими темпами змінювати його спеціалізацію. 

Адже зміни агрокліматичних чинників, у т.ч. температури повітря й опадів, 

впливають на фізіологічні особливості росту й розвитку культурних рослин та 

тварин, на розвиток і появу нових видів шкідників й хвороб, зміщення термінів 

проведення певних технологічних заходів / прийомів тощо [3, 238]. Тому 

аграрне виробництво потребує внесення відповідних коректив у технології, 

підвищення мобільності виконання деяких технологічних прийомів, особливо 

пов’язаних із передпосівною підготовкою ґрунту та посіву тощо. 

 

1.3. Зміни клімату і аграрне виробництво 

 

Зміни клімату  надзвичайно актуальна проблема для аграрної науки та 

сільськогосподарського виробництва України. На фоні зростання глобального 

попиту на продовольство в багатьох розвинених країнах світу підвищення 

продуктивності агроекосистем наблизилось до максимуму, що дає підстави 

прогнозувати зменшення темпу нарощування виробництва продовольства, а 

клімат стає одним із визначальних чинників ефективності ведення аграрного 

виробництва. Щодо національної безпеки, то нові кліматичні умови спричинять 

актуальність і необхідність перегляду технологій у сільському і лісовому 

господарстві, зокрема видового і сортового складу основних 

сільськогосподарських культур та деревних порід, заходів боротьби з 
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шкідниками та збудниками хвороб тощо. Лише науково обґрунтовані 

рекомендації, які базуються на об’єктивній і достовірній інформації про 

резервуари та потоки карбону та інших парникових газів, дадуть можливість на 

національному, регіональному і локальному рівнях вживати ефективні заходи з 

протидії кліматичним змінам та адаптування до їх наслідків [27, 141, 219, 296, 

579]. 

За таких умов зростає значення агропромислового комплексу України як 

потужного експортера зерна, що може у короткі терміни істотно збільшити 

виробництво якісного продовольства, але за умови вчасного адаптування всіх 

галузей аграрного виробництва до змін клімату, а також удосконалення 

структури агроландшафтів і систем землекористування, зокрема з метою 

збереження природних ресурсів (земельних, біологічних, водних та ін.) 

агроекосистем та забезпечить відповідність міжнародним вимогам і стандартам. 

Як зазначено у Цілях Сталого Розвитку, продовольча безпека й 

поліпшення харчування передбачають «створення стійких систем виробництва 

продуктів харчування», а також упровадження таких методів ведення сільського 

господарства, які дають змогу підвищити життєстійкість і продуктивність та 

збільшити обсяги виробництва, сприяють збереженню екосистем, зміцнюють 

здатність адаптування до зміни клімату, екстремальних погодних явищ, посух, 

повеней та інших лих і поступово покращують якість земель й ґрунтів (Цілі 

Сталого Розвитку, Ціль 2, ухвалено Генеральною асамблеєю ООН, вересень 

2015 р.). 

За оцінками міжнародних експертів 6570% втрат, пов’язаних із 

несприятливими погодними і кліматичними умовами, припадає на власне 

сільське господарство [262]. Українські фахівці розрахували щорічні втрати 

зерна через несприятливі погодні умови, за яких верхня межа середньорічного 

рівня втрат від несприятливих погодних умов становить 7174 млн грн [1]. 

Наприклад, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська і Херсонська 
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області займаючи провідні позиції у рейтингу за розмірами посівних площ не 

забезпечують отримання високої врожайності та валового збору основних 

агрокультур. Це наочно свідчить про нестабільність виробництва 

сільськогосподарської продукції у цих регіонах та залежність ведення 

сільського господарства від погодних умов конкретного року. Враховуючи 

природний дефіцит вологи в зазначених областях найважливішим 

гідротермічним чинником для отримання стабільних урожаїв є кількість і 

терміни випадання опадів. Це підтверджено результатами досліджень, які 

свідчать, що урожайність основних зернових культур (пшениці і ячменю) на 

3580% залежить саме від опадів [253]. 

На рисунку 1.2 наведено діаграму прямих і зворотних звʼязків у системі 

«клімат  сільське господарство» [42], врахування яких є необхідним для 

адекватного оцінювання впливу клімату та його змін на виробництво 

продовольства. Як видно, зменшення рівня врожайності призводить до 

зменшення надходження в ґрунт органічних речовин у вигляді кореневих й 

пожнивних решток, що спричинює подальше зменшення продуктивності 

агроекосистем, змін видового та сортового складу вирощуваних культур. 

Зменшення врожаїв призводить до адаптації технології виробництва: зменшує 

обсяг виробництва, скорочує запаси продукції й отже до підвищення цін. Разом 

із тим підвищення цін стимулює збільшення посівних площ, призводить до змін 

географічного розподілу посівів, збільшення обсягів капіталовкладень тощо. 

Зміна клімату впливає на сільське господарство по-різному. Як правило це 

питання розглядається з позиції впливу змін кліматичних параметрів 

безпосередньо на основні галузі агропромислового комплексу (рослинництво і 

тваринництво) та на основний базис агровиробництва – земельні ресурси і 

ґрунт. 
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Рис. 1.2  Найважливіші прямі і зворотні звʼязки, що визначають  

зміни продуктивності рослинництва за змін клімату [42] 

 
Підвищення температури сприяє прискоренню розвитку агрокультур та 

скорочує строки їх достигання, що призводить до зниження врожайності. Проте 

зростання концентрації діоксиду карбону в атмосфері може позитивно впливати 

на сільське господарство завдяки прискоренню фотосинтезу багатьох важливих 

культур (так звані культури типу С3 – пшениця, рис, соя та ін.) [149, 486, 516]. 

Разом із тим, зміни клімату мають негативний вплив і на ґрунтові ресурси 

[174, 332, 536]. Загалом у світі щорічні втрати земель становлять 12 млн га та 75 

млрд т родючих ґрунтів. За оцінками ФАО майже 25% світового земельного 
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фонду є сильно деградованими і процес деградації продовжується надалі; 44% − 

деградовані помірно чи незначно, з яких продовжують деградувати − 8%; у 

стані покращення перебуває лише 10% земель світу [401, 461, 609]. 

У доповіді Міжурядової групи експертів ФАО «Стан ґрунтових ресурсів 

світу» (2015) зазначається, що внаслідок ерозії щороку втрачається 2540 

млрд т верхнього шару ґрунту, що значно знижує врожайність та здатність 

ґрунту зберігати карбон, поживні речовини й вологу. При цьому щорічні втрати 

виробництва зернових унаслідок ерозії становлять 7,6 млн т щороку. Якщо не 

вжити заходів щодо зниження ерозії, до 2050 р. втрати зернових можуть 

становити понад 253 млн т, що еквівалентно втраті 1,5 млн км2 

сільськогосподарських угідь. 

Щодо якісного стану ґрунтів України, то за даними ДУ «Інститут охорони 

ґрунтів України» за 2000–2014 рр. спостерігалася стійка тенденція до 

зменшення запасів гумусу, вмісту поживних речовин, відбувається підкислення, 

засолення, деструктуризація ґрунтів. Щорічна втрата гумусу становить 0,01%, 

або 250 кг/га. За результатами ІХ туру агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення ґрунти України характеризуються в 

основному середнім (2–3%) і підвищеним (3–4%) умістом гумусу – їх площа 

становить 16,4 млн га (66,1% обстеженої) [254]. 

В Україні, як і у світі загалом, гостро стоїть питання деградації земель та 

втрати їх екологічної стійкості [254, 342344, 346]. Крім того, проблеми 

деградації земель і опустелювання загострюються через швидкі темпи змін 

клімату, що супроводжуються підвищенням середньорічних температур, 

повторюваності та інтенсивності екстремальних погодних явищ, у т.ч. посух, які 

охоплюють кожні дватри роки 10–30% території країни, а кожні 10–12 років – 

50–70% загальної площі. Площа сільськогосподарських угідь України, які 

зазнають згубного впливу водної ерозії, становить 13,4 млн га, у т.ч. 10,6 млн га 

орних земель, вітрової ерозії – 6 млн га, а роками з катастрофічними пиловими 



 

 

49

бурями – близько 20 млн га. Щорічний приріст еродованих земель сягає 80–90 

тис. га [24, 315]. 

В агроекосистемах також існують доволі складні зв’язки і взаємодії 

внаслідок змін клімату та їх вплив на процеси опустелювання й деградацію 

земель, а також ландшафтне та ґрунтове біорізноманіття. Так, негативні 

процеси, що формуються за змін клімату, в т.ч. опустелювання та деградації 

земель, супроводжуються не лише збільшенням ризиків зниження 

продуктивності агроекосистем, але й зниженням їх адаптивності до змін клімату 

(рис. 1.3) [317]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3  Прямі і зворотні зв’язки між змінами клімату, опустелюванням, 

деградацією земель та біорізноманіттям агроекосистем [317] 

 
Тому охорону ґрунтового покриву від деградації слід розглядати з одного 

боку як чинник, що забезпечує збереження природно-енергетичного потенціалу 

агроекосистем, а з другого – як елемент, що може в умовах змін клімату 

опосередковано сприяти підвищенню ефективності використання вологи та 

депонуванню карбону в ґрунтовому середовищі, тобто зменшувати його емісію 

в атмосферу, що є одним з чинників адаптування аграрного виробництва до 

кліматичних змін [315, 332]. 
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У цьому відношенні особливої уваги потребують ерозійно небезпечні 

території, де спостерігаються неконтрольовані втрати найбільш родючої 

частини ґрунту – органічної речовини тобто карбону, біогенних елементів та 

вологи на поверхневий стік. Унаслідок ерозійних процесів руйнується верхній 

шар ґрунту, що спочатку спричиняє вивільнення СО2, який міститься в 

поровому і міжпоровому просторах, а далі розвивається більш тривалий процес 

 мінералізація органічної речовини, що також супроводжується емісією СО2 в 

атмосферу.  

Крім того, саме аграрне виробництво значною мірою впливає на зміни 

клімату через емісію парникових газів – близько 15% їхніх світових обсягів 

припадає саме на сільське господарство. Виробництво продукції тваринництва 

та рослинництва є одним із значних джерел викидань парникових газів, що 

зумовлено емісією діоксиду карбону, метану й геміоксиду нітрогену. З 

урахуванням вирубування лісів, у чому сільське господарство відіграє провідну 

роль, то його частка в загальних викидах парникових газів зростає до 30%. 

Агроценози є системами з найбільш динамічним балансом органічної 

речовини. Втрата карбону в орних ґрунтах через їх нераціональне використання 

перетворює агроекосистеми на потужне джерело парникового газу  діоксиду 

карбону, а підвищення продуктивності агроценозів або відновлення 

багаторічної рослинності на орних ґрунтах сприяє звʼязуванню атмосферного 

СО2 і тим самим помʼякшенню парникового ефекту [181]. 

Цикл карбону в ґрунті визначається динамічною рівновагою між 

фотосинтезом, виділенням при розкладанні організмів, а також стабілізацією 

карбону. Ґрунт зберігає, щонайменше, втричі більше карбону (в органічній 

речовині) ніж в атмосфері або в рослинах [465].  

Діоксид карбону атмосфери приблизно на 80–90% має ґрунтове 

походження, а серед потоків СО2, що надходять до атмосфери, емісія з поверхні 

ґрунту є однією з найпотужніших. Визначальним чинником істотного 
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порушення балансу депонованого карбону в ґрунті та атмосфері в агросфері є 

обробіток ґрунту (зокрема глибока оранка), незбалансоване застосування 

мінеральних добрив, порушення структури сівозміни тощо, які мають 

негативний вплив на ґрунтову біоту, що знижує екологічну стійкість і 

продуктивність агроекосистем та родючість ґрунту. Органічні добрива мають 

винятково особливе значення для відтворення родючості ґрунту з огляду на те, 

що вони є необхідним компонентом та регулятором мікробіологічних процесів, 

а використання різних їх видів змінює обсяги емісії СО2 в атмосферу [27, 28, 

102, 554, 568]. За оцінками експертів, близько 1630% СО2 в атмосфері може 

бути зменшено в результаті його депонування у ґрунті через збільшення 

концентрації в органічний речовині ґрунту на 515% [415, 498, 501, 565, 568].  

Як зазначалось вище, продуктивність агроекосистем напряму залежить від 

агрокліматичних чинників. Ця залежність особливо проявляється за 

несприятливих погодних явищ (посуха, згубні приморозки, повені тощо) та за 

екстенсивного ведення сільського господарства. Зокрема, це стосується й 

виробництва продукції рослинництва за використання органічних технологій, 

де частка впливу погодних умов вегетаційного періоду становить близько 70%.  

Мінливість агрометеорологічних чинників за роками і територією 

зумовлює значні зміни рівня врожайності, а використання агрометеорологічних 

ресурсів у виробничих умовах здебільшого в Україні не перевищує 40–60% 

[319, 320]. Наприклад, у ЄС існує програма CGMS, яка включає збирання, 

оброблення та аналізування поточної метеорологічної інформації, моделювання 

агрометеорологічних параметрів, аналіз супутникової інформації, статистичний 

аналіз і прогноз. Вона є складником системи моніторингу посівів MARS-STAT, 

що ґрунтується на наземних і супутникових спостереженнях для оцінювання 

продовольчої безпеки в Європі, та проекту MARS-FOOD для підтримування 

політики ЄС у сфері продовольчої допомоги.  
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Вітчизняні дослідники стверджують, що зміни клімату спричинюють 

зміни агрокліматичних умов росту, розвитку та формування продуктивності 

сільськогосподарських культур [283, 313, 318]. Тому питання наукового 

забезпечення мінімізації або пом’якшення наслідків змін клімату та 

адаптування аграрного виробництва до цих змін має бути пріоритетним для 

аграрної науки. Це, насамперед, адаптування стану ресурсів агросфери і 

технологій виробництва сільськогосподарської продукції до очікуваних змін 

клімату, що є основою продовольчої безпеки держави й забезпечення якості 

життя населення [80, 84, 86, 340, 341, 468, 469].  

Водночас, сільське господарство може сприяти і зменшенню негативного 

впливу господарської діяльності на зміни клімату. Сукупно на частку сільського 

господарства, лісового господарства та змін у землекористуванні припадає 

близько 1/5 обсягу глобальних викидів парникових газів. Зокрема, сільське 

господарство істотно впливає на поглинання карбону в ґрунті та викиди 

діоксиду карбону врезультаті змін у землекористуванні (у разі зменшення 

частки гумусу в ґрунті внаслідок нераціонального використання земель, 

підвищення рівня їх розораності, переведення лісових угідь у 

сільськогосподарські) [257]. Значна частина викидів метану й геміоксиду 

нітрогену є результатом застосовуваних агротехнологій. Тому значення 

сільського господарства в помʼякшенні наслідків зміни клімату залежатиме від 

удосконалення управління циклами карбону й нітрогену. Перспективними 

напрямами скорочення викидань парникових газів є реабілітація виснажених 

орних земель і пасовищ; поліпшення кормової бази у тваринництві та генетики 

жуйної худоби; вдосконалення технологій заготівлі та зберігання компосту і 

виробництво з нього біогазу. Такі заходи дадуть змогу не лише знизити викиди 

парникових газів, а й підвищити продуктивність використання природних 

ресурсів.  
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Обсяги втрат карбону внаслідок поточної та минулої антропогенної 

діяльності є приводом для серйозного занепокоєння. За останні 150300 років 

втрати карбону від використання земельних ресурсів та змін у 

землекористуванні, головним чином переведення територій під лісовими 

екосистемами у сільськогосподарські угіддя, оцінюються в межах 

100200 млрд т [489].  

Ґрунти посідають друге місце після океанів за обсягом накопиченого 

карбону, і навіть незначні зміни в запасах органічного карбону в ґрунтах 

можуть спричинити серйозні коливання рівнів атмосферного CO2 [438]. На 

глибині до 1 м у світових ґрунтових ресурсах, за винятком вічної мерзлоти, 

міститься 500±230 Гт карбону (Гт C), що рівноцінно двократному обсягу 

карбону, який міститься в атмосфері у вигляді CO2 [552]. Ґрунти мають високу 

здатність до поглинання карбону, особливо деградовані ґрунти після 

відновлення [507].  

Потенціал ґрунту щодо звʼязування карбону може підтримуватися і 

зміцнюватися завдяки застосуванню певних технологій ведення сільського 

господарства, що дадуть змогу відновити здоровʼя та родючість ґрунтів. 

Збалансоване використання ґрунтових ресурсів приносить численні вигоди: 

підвищення продуктивності, сприяння адаптуванню до зміни клімату, 

звʼязування карбону і скорочення викидів ПГ [460]. Водночас визнано важливе 

значення ґрунту як потенційного поглинача і накопичувача карбону, але 

інформація про нинішній стан запасів карбону в ґрунті і реальний потенціал 

поглинання досі обмежені. Причиною цього є відсутність відповідної 

інформації та належних систем моніторингу [27]. 

Для того, щоб ефективно задіяти потенціал і можливості звʼязування 

атмосферного карбону ґрунтами, слід упроваджувати збалансоване 

землекористування на системному рівні, що допускає реалізацію низки функцій, 

які забезпечують спектр екосистемних послуг [460]. Технічний потенціал 
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звʼязування органічного ґрунтового карбону перебуває в діапазоні 

0,371,15 Гт С на рік [535, 564, 569]. Такий технічний потенціал звʼязування 

органічного ґрунтового карбону розраховано за умови, що управління всіма 

сільськогосподарськими землями здійснюватиметься з метою поглинання 

карбону. Однак рівень поглинання ґрунтового карбону сільськогосподарськими 

землями становить 0,11 т C/га за рік [536]. Тому для щорічного поглинання 

1 Гт С необхідно переорієнтувати мільярди гектарів земель для оптимального 

поглинання карбону. При цьому рівень поглинання карбону на початкових 

етапах буде відносно незначним і досягне піку після 20-річного періоду, після 

чого він поступово знижуватиметься [569]. 

Заходи, спрямовані на збільшення поглинання ґрунтового органічного 

карбону, також зміцнюють продовольчу безпеку і сприяють адаптуванню до 

змін клімату. Поліпшуючи структуру ґрунту, його водопроникність і здатність 

накопичувати вологу, ґрунтовий органічний карбон також сприяє зміцненню 

стійкості до посух й повені  двох наслідків зміни клімату, від яких найбільше 

потерпають тропічні регіони [485].  

Так само, як і волога, нітроген є одним із найважливіших чинників 

продуктивності сільськогосподарських культур [525]. Майже 50% світового 

виробництва харчових продуктів забезпечується за рахунок азотних добрив, а 

решта 50%  за рахунок нітрогену, що перебуває у ґрунті і органічних добривах 

(гною, компості, рослинних рештках та інших відходах) [457]. У сільському 

господарстві нітроген легко потрапляє в навколишнє середовище внаслідок 

випаровування і вимивання, що завдає шкоди довкіллю, яка в грошовому 

еквіваленті зіставлена з економічними вигодами від застосування азотних 

добрив у виробництві продовольства [580].  

Емісія геміоксиду нітрогену від застосування добрив має прямий 

негативний вплив: N2O є третім найбільш значущим парниковим газом і 

основною причиною руйнування озонового шару в стратосфері. Проте завдяки 
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його ключовій ролі у процесі фотосинтезу і виробництві біомаси, нітроген 

позитивно впливає на звʼязування і поглинання діоксиду карбону в біосфері. 

Збалансоване управління циклом нітрогену в сільському господарстві 

спрямоване на одночасне вирішення таких агротехнічних завдань як досягнення 

високої врожайності у рослинництві і продуктивності тваринництва та 

екологічної мети  мінімізації витоків нітрогену в навколишнє середовище. 

Тому, через проведення комплексних досліджень і наукового 

моделювання конкретних параметрів умов вегетації культурних рослин у різних 

ґрунтово-кліматичних зонах необхідно забезпечити аграрне виробництво 

комплексом рекомендацій і заходів, спроможних нейтралізувати або зменшити 

вплив цих негативних змін [141, 314]. 

Багато сучасних методів ведення сільського господарства призводять до 

втрат ґрунтового органічного карбону і зменшення його повернення в ґрунт. 

Втрати ґрунтового карбону можуть бути знижені, а його повернення в ґрунт 

збільшено завдяки зменшенню кількості лісових пожеж, надмірному випасу, 

запобіганню ерозії ґрунтів або переробленню пожнивних решток і гною. Інший 

варіант  зміна балансу між фотосинтезом екосистеми та обсягом викидів нею 

діоксиду карбону врезультаті збільшення фотосинтезу сільськогосподарськими 

культурами, використання покривних культур, поєднання культур, 

агролісівництва й застосування ґрунтозахисних агротехнологій для мінімізації 

впливу на ґрунт [121]. Значних результатів у відновленні карбонового балансу 

можна досягти за використання поліпшених сортів сільськогосподарських 

культур, бобових рослин, а також органічних добрив, що сприяють збільшенню 

маси пожнивних решток, які можна повернути в ґрунт. 

Органічне сільське господарство також дає можливість зберегти і 

збагатити природний капітал завдяки зниженню викидів парникових газів, 

створенню додаткових поглиначів карбону, збереженню органічної речовини в 

ґрунті й відтворенню біорізноманіття. Загалом користь навколишньому 



 

 

56

природному середовищу врезультаті впровадження органічного землеробства 

оцінюється в 220–270 дол. США на 1 га/рік, у т.ч. суспільні блага і користь 

довкіллю оцінюються в 40 дол. США на 1 га/рік через скорочення викидів 

карбону [230]. 

Сучасні технології вирощування агрокультур із застосуванням досягнень 

генетики, селекції, біотехнології тощо, переорієнтація виробників на користь 

рентабельних культур (наприклад, кукурудза, соняшник) та зміни в структурі 

посівних площ, загальне підвищення рівня агротехніки позначається на 

збільшенні валових зборів зерна. Так, наприклад, високий урожай зернових і 

зернобобових культур у 2014 р. (63,9 млн т у вазі після доробки) отримано за 

рахунок підвищення їхньої врожайності до середньосвітового рівня. 

Продовольчого зерна отримано 25,1 млн т (39% загального обсягу), фуражних 

зернових культур – 38,8 млн т (61%). Порівняно до 1990 р. приріст врожайності 

зернових становив 25%. При цьому обсяги внесення органічних і мінеральних 

добрив є досить низькими, що призводить до деградації ґрунтів і втрати їх 

родючості та формується негативний баланс гумусу –0,3  –0,5 т/га щороку 

[268]. За енергоємністю в масштабах країни – це 300–350 млн ГДж, що 

еквівалентно 8–10 млн т нафти і свідчить про значні масштаби втрат 

органічного карбону та енергії в агросфері України та збільшення обсягів 

викидів парникових газів від сектору «Сільське господарство».  

Тому ще одним шляхом розв’язання вищезгаданої проблеми, за оцінкою 

провідних аналітиків, є перебудова світової системи сільськогосподарського 

виробництва з оптимізацією потоків енергії і кругообігу речовини, яка здатна 

забезпечувати її незалежність від непоновлюваних джерел енергії, зменшувати 

викиди парникових газів та сприяти депонуванню карбону органічною 

речовиною ґрунту [311, 314, 468, 469, 510, 556, 581]. Це відповідає двом 

стратегічним напрямам – адаптації аграрного виробництва до змін клімату та 

мінімізації їхніх наслідків. Реалізація цих напрямів можлива завдяки повнішому 
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використанню біологічних чинників і ґрунтово-кліматичного потенціалу за 

одночасного скорочення витрат викопної енергії та промислових ресурсів [280, 

311, 341].  

Основою розв’язання цієї проблеми може стати формування сталих 

(збалансованих) біоенергетичних зональних агроекосистем. Це узгоджується з 

пріоритетними цілями Стратегії розвитку аграрного сектору України до 2020 р.: 

раціональне використання земель сільськогосподарського призначення, 

зменшення техногенного навантаження аграрного сектору на навколишнє 

природне середовище та викидів парникових газів із переходом до 

низькокарбонового енергетично і економічно ефективного розвитку. Для 

формування їхнього стійкого функціонування, як мінімум, необхідно досягти 

бездефіцитного балансу основних макро- та мікроелементів завдяки їх 

повторному або багаторазовому використанню (рециркуляції). 

Для переходу на збалансоване виробництво продовольства і біоенергії, 

забезпечення розширеного відтворення агроресурсного потенціалу 

сільськогосподарських територій та комплексного розв’язання проблем 

збалансованого розвитку аграрного сектору економіки розроблено 

концептуальні засади формування біоенергетичних агроекосистем [280] та їх 

зональні моделі різної спеціалізації з урахуванням змін клімату. 

Для формування інфраструктури біоенергетичних агроекосистем важливо 

об’єктивно оцінювати агроресурсний потенціал та біопродуктивність 

сільськогосподарських територій. Як базову інформацію, для цього можна 

використовувати дані багаторічних агротехнічних польових дослідів, варіанти 

яких слід розглядати як елементарні агроекосистеми для подальшого 

моделювання реальних аграрних виробничих систем із конкретними 

параметрами спеціалізації, продуктивності та економічної ефективності. За 

багаторічними даними врожайності у різних варіантах досліду встановлюється 

природний фон родючості ґрунтів, потенціал збільшення врожайності культур і 



 

 

58

продуктивності сівозмін унаслідок відтворення і підвищення рівня родючості 

ґрунту, у т.ч. із урахуванням змін клімату.  

Однак слід зазначити, що поглинання карбону сільськогосподарськими 

ґрунтами може бути недовговічним. Додаткові обсяги ґрунтового карбону, які 

зберігаються в ґрунті завдяки застосуванню досконаліших методів / технологій 

ведення сільського господарства, частково перебувають у незахищеній формі, і 

при припиненні застосування згаданих методів/технологій частина запасів 

карбону розпадеться. Більше того, поглинання ґрунтового карбону може 

призвести до короткотермінового збільшення викидів геміоксиду нітрогену, а 

нестача фосфору й нітрогену в ґрунті може перешкодити утриманню в ньому 

ґрунтового органічного карбону [537].  

 

 

1.4. Мікроорганізми ґрунту в умовах змін клімату  

 

У розрізі глобальних екологічних проблем людства наразі змінам клімату 

та їх впливу на існування і функціонування наземних екосистем, у т.ч. і на 

ґрунтову систему та її мікробіологічну складову, в наукових дослідженнях 

відводиться не останнє місце.  

Швидкість, з якою змінюється температура на Землі, залишає мало шансів 

біологічним видам і екосистемам на пристосування до настільки швидкої 

мінливості параметрів кліматичної системи. Зміни клімату можуть призвести до 

зникнення 3040% видів організмів, деградації ключових екосистем, зниження 

продуктивності сільського господарства і тим самим до загострення 

продовольчої безпеки [86, 107, 121, 247, 248, 437, 497]. 

Певна невизначеність у прогнозуванні змін клімату та вже розроблені 

прогнози розвитку зазначених змін своєю чергою є джерелом невизначеності 

при визначенні і прогнозуванні ролі мікроорганізмів у майбутніх наземних 
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екосистемах, у т.ч. і у зміні властивостей ґрунту, його родючості та екологічній 

стійкості. Ґрунтові мікробні угруповання нерозривно пов’язані з 

функціонування екосистем, оскільки відіграють важливе значення у кругообігу 

основних біогенних елементів і енергії. Проте, досі до кінця не вивчено та не 

визначено як мікробні угруповання ґрунту будуть залежати від порушень, 

очікуваних зі змінами клімату. Це істотна прогалина у розумінні як така 

властивість як стійкість мікробних угруповань, що визначається здатністю 

угруповань протистояти і відновлюватися після порушень, буде мати наслідки 

для функціонування екосистем загалом.  

Значення мікроорганізмів ґрунту для екосистеми. Ґрунт як середовище 

проживання та продукт життєдіяльності мікроорганізмів представляє собою 

складну систему, що включає фізіологічно і таксономічно різноманітні види, які 

забезпечують біологічний кругообіг речовин, процеси формування ґрунтів та їх 

стійкість до природних і антропогенних чинників [58, 67, 111, 113, 137, 143, 

195, 241, 334, 335, 482]. Цим визначається теоретичне і прикладне значення 

екологічних досліджень мікробних угруповань ґрунтової системи.  

Уперше на ґрунт як живу біодинамічну систему, в якій одним із важливих 

чинників функціонування є мікроорганізми, звернули увагу засновники 

ґрунтознавства В. Докучаєв і П. Костичев. В. Докучаєв визначив п’ять основних 

чинників ґрунтоутворювального процесу, серед яких клімат, рослинний і 

тваринний світ, материнські породи, рельєф, вік ґрунтів та встановив, що 

відношення між ґрунтом і умовами його утворення закономірні й жорстко 

детерміновані. Зміна одного із чинників спричинює зміни властивостей ґрунту 

загалом [115]. 

Утворення ґрунтів  складний процес в основі якого лежить біологічний 

кругообіг речовин. Проте роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні і забезпеченні 

продуктивності екосистем, у т.ч. агроекосистем, не менш значуща ніж рослин. 

Виділяючи значну кількість різноманітних ферментів і сполук, мікроорганізми 
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залучені до перебігу низки надзвичайно важливих процесів і численних реакцій 

у ґрунті та є основою екологічної рівноваги та стабільності екосистеми [527]. 

Тому потребують узагальнення існуючі дані та подальшого розвитку 

дослідження щодо вразливості мікробної складової ґрунту та її функціональної 

активності залежно від мінливості навколишнього природного середовища. 

Ф. Бід зазначав, що зважаючи на значну роль мікроорганізмів у реалізації 

екосистемних функцій і послуг, саме вони значною мірою ігноруються через 

високу швидкість їх відтворення. Однак, серед ключових функцій мікробного 

угруповання він наголошував на: формуванні та підтриманні структури ґрунту, 

засвоєнні поживних речовин рослинами, фіксуванні інертного молекулярного 

нітрогену атмосфери та продукуванні речовин фітогормональної та 

антибіотичної дії, що дає можливості використовувати їх як агенти біологічного 

контролю [571]. Припускають, що відносно велика кількість r- і k-стратегів 

свідчить про опір угруповань до дії різних чинників, які і визначають стійкість 

екосистеми до змін клімату [592]. 

Органічна речовина ґрунту є одним із найбільших сховищ карбону в 

глобальному масштабі, а тому температурна чутливість всіх її фракцій є 

ключовим чинником, що визначає реакцію наземного балансу карбону до 

потепління клімату. Доведено, що одним із важливих факторів від якого 

залежить температурна чутливість органічної речовини до мінералізації є 

фізіологічна активність мікробіоти ґрунту і саме вона визначає ефективність 

утилізування субстрату. При цьому мікробіота ґрунту є функціонально стійкою, 

що справляє потужний вплив на органічну речовину, а температурна залежність 

є головним чинником, що визначає запаси карбону та їх зміни в умовах 

глобального потепління [518]. 

Визначальні аспекти екології мікроорганізмів  таксономічна і 

функціональна різноманітність мікробного угруповання та характер взаємодії 
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його членів, які забезпечують формування основних властивостей ґрунту і 

мінеральне живлення рослин [178, 534, 555, 600]. 

До фізіологічних груп мікроорганізмів, які найчастіше використовують у 

дослідженнях стану ґрунту належать мікроорганізми, які беруть участь у 

процесах кругообігу нітрогену (амоніфікуючі, нітрифікуючі, денітрифікуючі, 

азотфіксувальні), карбону – ключову роль відіграє фізіологічна група 

целюлозолітичних мікроорганізмів, оскільки близько 70% карбону, що 

потрапляє в ґрунт із рослинними рештками, становить біополімер целюлоза і 

геміцелюлози. 

З точки зору агроекологічної науки практичний інтерес представляють 

фізіологічні групи мікроорганізмів, які можуть слугувати функціональними 

індикаторами біохімічних процесів у ґрунті, важливі для родючості і відповідно 

для продуктивності сільськогосподарських рослин.  

Основні результати майже столітніх досліджень фізіологічних груп 

мікроорганізмів дали можливість виявити значну частину органотрофних і 

хемоавтотрофних прокаріот, що беруть участь у кругообігу карбону, нітрогену, 

фосфору, сульфуру, феруму, мангану і т.д. [21, 334, 335]. Було доведено, що 

різні типи ґрунту мають свій профіль щодо чисельності та складу фізіологічних 

груп мікроорганізмів, межі яких, однак, доволі розмиті і не можуть 

використовуватися для класифікації типу ґрунту. Встановлено, що якісний 

склад і чисельність фізіологічних груп мікроорганізмів одного типу ґрунту 

залежить від пори року, рослинного покриву і метеорологічних умов, та 

змінюються за профілем ґрунту.  

Вплив агротехнічних заходів на чисельність мікроорганізмів різних 

еколого-трофічних груп залежить від типу ґрунту, складу агрохімікатів, 

технологій обробітку ґрунту тощо [13, 58, 59, 62, 68, 156, 172, 214, 232, 295, 363, 

558, 587]. Зокрема, рН ґрунту і наявність поживних речовин було досліджено як 



 

 

62

основні чинники впливу на склад ґрунтових бактеріальних спільнот [476, 479, 

504].  

Мікробіота ґрунту  це саморегульована система, що формується на рівні 

ґрунтових агрегатів і мікрозон, які включають головним чином рослинні 

рештки, гумусові комплекси й мінерали. При цьому зазначають, що основний 

внутрішній чинник зміни таксономічного та функціонального різноманіття 

мікробіоти в ґрунті  це власне сама життєдіяльність мікроорганізмів, яка 

спричиняє якісні зміни органічної речовини ґрунту через продукти метаболізму, 

призводячи перебудову мікробного комплексу [130]. Відповідно змінюється 

таксономічний склад і фізіологічна різноманітність ґрунтових мікроорганізмів 

[6, 11, 35, 54, 68, 130, 132, 356, 584]. 

Мікробна біомаса представляє собою важливий компонент органічної 

речовини ґрунту [130, 131], кількісно і якісно варіює залежно від низки 

чинників, у т.ч. типу ґрунту, ступеня його окультурення, інтенсивності 

експлуатування, застосованих агротехнологій, кліматичних чинників [40, 339, 

407, 473, 597]. Встановлено, що вміст мікробної біомаси в дерново-підзолистих 

ґрунтах становить 0,1–0,14 мг С/г, у сірому лісовому – до 0,28, y чорноземах – 

до 0,38 мг С/г[133]. В орних ґрунтах порівняно з їх цілинними аналогами вміст 

біомаси мікроорганізмів зазвичай нижчий і таке зменшення кількості мікробної 

біомаси розглядається як показник зниження продуктивності ґрунту [40, 307, 

494]. Тобто середовище існування мікроорганізмів за господарського 

використання ґрунтів набуває карбооліготрофних властивостей, які, обмежуючи 

утворення мікробної біомаси, знижують і продуктивність ґрунту. 

Це підтверджено і дослідженнями Н. Фрунзе у вивченні орних ґрунтів 

Молдови: вміст мікробного карбону становить 0,202–0,761 мг/г ґрунту або 1,34–

1,97% від загального карбону ґрунту. Тривала експлуатація ґрунту з 

використанням мінеральних добрив у середніх дозах підвищує вміст мікробної 

біомаси, тоді як підвищені дози різко зменшують кількість доступних джерел 
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карбону, тим самим знижуючи активність утворення мікробної біомаси. 

Тривале внесення органічних добрив (гній), а також сидератів і рослинних 

решток збагачує середовище карбонвмісними сполуками, що спричинює більш 

високе накопичення мікробної біомаси, наближуючи такі ґрунти до цілинних 

[339]. 

У свою чергу, клімат є енергетичним складником процесу 

ґрунтоутворення. Клімат впливає, в основному, через надходження у ґрунт 

тепла та вологи і формує його гідротермічний режим і таким чином визначає 

фізико-хімічні процеси ґрунтоутворювання. Крім, цього від гідротермічного 

режиму ґрунту значною мірою залежить рівень біологічної продуктивності 

екосистем і залучення в ґрунтові процеси органічного карбону – носія 

перетвореної променевої енергії Сонця в хімічну – необхідну для 

життєдіяльності ґрунтової біоти [28, 115, 174]. 

Вплив основних кліматичних параметрів на функціонування 

мікробіоценозу ґрунту. Кліматичні умови здійснюють як прямий, так і 

опосередкований вплив на життєдіяльність організмів і ґрунтоутворювальні 

процеси [573]. Проте, напрям і величина цих відповідей досі є невизначеними. 

Наприклад, реакція ґрунту мікробних угруповань до змін у концентрації CO2 в 

атмосфері може бути позитивною або негативною, і послідовних загальних 

тенденцій між ними в дослідженнях іноземних учених не виявлено [412, 492, 

511, 513, 514]. 

При цьому температура і волога є важливими компонентами екологічних 

умов, що регулюють перебіг ґрунтово-біологічних процесів. Гідротермічний 

режим визначає тонус життєдіяльності ґрунтових організмів, фітобіоти, 

активність біохімічних процесів ґрунту [351, 522, 577]. Зокрема, бактерії 

швидко реагують на імпульси вологи, при цьому мікроміцети ростуть 

повільніше і відстають у своїй відповіді на додаткову вологу [421, 445, 446]. 

Крім того, посуха підсилює різницю у температурній чутливості міцеліальних і 
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бактеріальних угруповань [432]. Навіть із невеликими змінами в наявності 

вологи у ґрунті (зниження на 30% вологості) в угрупованні ґрунтових 

мікроміцетів можуть змінюватися домінуючі види, тоді як бактеріальні асоціації 

залишаються незмінними. Це вказує на вищу пластичність бактеріальних 

угруповань, ніж мікроміцетів під час неекстремальних сухих циклів [495]. 

Температура регулює швидкість біогеохімічних циклів загалом. Один із 

шляхів такого впливу визначається через контроль мікробного метаболізму. 

Підвищення температури впливає на зміну метаболізму з плином часу, при 

цьому відбувається адаптування фізіологічних процесів мікробного 

угруповання до нової температури. А тому необхідно обов’язково враховувати 

спрямованість фізіологічних процесів мікроорганізмів ґрунту у прогнозуванні 

зворотних зв’язків між запасами карбону в ґрунті, концентрацією СО2 в 

атмосфері за змінами клімату [431, 538, 576, 605]. 

Вчені результатами своїх досліджень доводять зміну структури 

мікробного ценозу ґрунту за зміни гідротермічних показників навколишнього 

природного середовища. Зміни кліматичних параметрів впливають на розподіл 

видів організмів та взаємодію між ними. У наземних екосистемах цей діапазон 

змін залежить від взаємодії надземних і ґрунтових угруповань організмів, які 

визначають видовий склад, кількісні характеристики, екосистемні процеси, а 

також впливають на звʼязки всередині угруповань і екосистем [589]. Своєю 

чергою, зрушення у взаємодії видів у відповідь на зміни клімату матимуть 

значний вплив саме на біорізноманіття та функції наземних екосистем [477, 508, 

595]. 

За екстремальних умов високої температури, посухи і низької вологості 

ґрунту різноманітність мікроорганізмів різко змінюється у бік зменшення. При 

цьому змінюється структура угруповань прокаріотів, що свідчить про істотну 

зміну активності мікробіоти, можливу появу термофільних форм 

мікроорганізмів та активізацію ферментативних процесів за градієнтом 
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температури ґрунту, що забезпечує високу емісію парникових газів (СО2, N2O, 

CH4) [173]. 

Залежно від того, який чинник обмежує продуктивність екосистем, 

наприклад опади й відповідно зміни вологості ґрунту, можуть збільшувати або 

зменшувати співвідношення чисельності бактерій і мікроміцетів, а також 

змінювати їх склад угруповань [439, 602]. Зокрема, підвищення температури 

спричинює перебудову мікробного угруповання на користь адаптованих до 

підвищених температур мікроорганізмів із високими темпами розмноження 

[430, 540, 610]. 

Таксономічна і функціональна різноманітність ґрунтової мікробіоти є 

доволі мінливими та залежать як від внутрішніх закономірностей процесів 

розкладання і синтезу органічної речовини та фізико-хімічних властивостей 

ґрунту, так і від прояву природних процесів, у т.ч. кліматичних змін. Серед 

зовнішніх чинників, що зумовлюють ці зміни, важливе значення відіграють 

опади, періодичне пересихання ґрунту і температура. У перезволожених ґрунтах 

простір пор ґрунтових агрегатів заповнюється водою, знижується вміст 

оксигену, розвиваються анаеробні процеси, відбувається перебудова всього 

мікробного комплексу [154]. Розвиваються відновлювальні процеси, що 

зумовлюють утворення закису феруму та мангану, сірководню, метану, 

органічних кислот і токсичних сполук [17]. І навпаки, пересихання ґрунту 

спричинює усадку агрегатів, звуження простору у порах [61], включенню 

мікроорганізмів у матрицю зневодненого органо-мінерального гелю, 

підвищення осмотичного тиску ґрунтового розчину, зосередженого головним 

чином у капілярах і плівках [130]. Це знижує біохімічну активність 

мікроорганізмів та є причиною їх часткової загибелі, а отже і перебудови 

структури мікробіоценозу. 

У науковій літературі доволі мало наведено результатів експериментів і 

досліджень щодо впливу на мікробні угруповання ґрунту та їх 
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реакціювідповідь на дію множинних факторів змін кліматичних параметрів. 

Наприклад, підвищення концентрації CO2 в атмосфері і опади можуть 

підвищити вологість ґрунту в екосистемі, але це може бути зневільовано 

підвищенням рівня температури [453]. Крім того, потепління може активізувати 

мікробну діяльність в екосистемі, проте це може бути усунено відсутністю 

(дефіцитом) достатньої кількості опадів, що призводить до пересихання ґрунту. 

Наприклад, мікробна активність за більш високих температур може бути 

обмежена через доступ мікроорганізмів до наявного субстрату [608]. Такі 

інтерактивні ефекти кліматичних чинників у контексті багатофакторності мало 

вивчено навіть для природних рослинних угруповань [531], а ще рідше для 

мікробіоценозів ґрунту [488].  

У контексті глобальної проблеми змін клімату дедалі більше уваги 

приділяється проблемі викидань парникових газів, джерелом яких є не лише 

антропогенна діяльність, а й природні процеси, зокрема ті, що відбуваються у 

ґрунті за участі мікроорганізмів [373, 444, 458]. Більше половину обсягу 

щорічного надходження СО2 і N2O в атмосферу є результат діяльності саме 

мікробіоти ґрунту. Зокрема, внаслідок дихання організмів і процесів 

мінералізації органічної речовини утворюється діоксид карбону. Врезультаті 

реакції метанокиснення, яка також відбувається за участі мікроорганізмів, в 

атмосферу надходить метан. Закис нітрогену надходить до атмосфери за 

відновлення нітратів у процесі денітрифікації як облігатного інтермедіата, а 

також як побічного продукту у дисиміляторній нітрат-редукції та відновленні 

нітритів.  

Природна емісія ПГ регулюється збалансованістю екосистем, і лише 

незначний відсоток антропогенної діяльності призводить до глобальних змін 

обсягів і режимів надходження ПГ в атмосферу, тобто створює власне проблему 

змін клімату. Особливо наочно це простежується під час використання земель у 

сільськогосподарському виробництві. Слід зазначити, що у секторі «Сільське 
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господарство» найбільші обсяги ПГ вносять такі категорії як 

«сільськогосподарські ґрунти», «кишкова ферментація» і «видалення, 

зберігання та використання гною». При цьому левова частка викидів ПГ і 85% 

ефекту потепління за період 2002–2012 рр. (за даними WMO) припадає саме на 

СО2  [606]. 

Збільшення концентрації СО2 в атмосфері здійснює так званий 

«удобрювальний ефект» на наземні екосистеми. Зміни біопродуктивності 

рослин та їх деяких фізіологічних процесів можуть спричинити зміни в 

структурі й функціонуванні як природних, так і штучних рослинних 

угруповань, а також вплинути на внутрішньоґрунтовий баланс карбону [174, 

426, 503, 590]. 

Внесок мікроорганізмів у закріплення й збереження карбону в ґрунті тісно 

повʼязаний з активністю мікробних угруповань та балансом між процесами 

утворення і розкладання мікробних побічних продуктів. Мікроорганізми ґрунту 

також опосередковано впливають на цикл карбону врезультаті поліпшення 

агрегації ґрунту, яка фізично захищає органічну речовину ґрунту. Тобто, 

мікробний внесок у поглинання карбону визначається взаємодією між кількістю 

мікробної біомаси, структурою мікробного угруповання, продуктів метаболізму 

мікроорганізмів, а також фізичними властивостями ґрунту [563]. 

Кліматичні зміни впливають на ґрунтові організми як безпосередньо через 

зміни температурного режиму навколишнього середовища, так і 

опосередковано (температурний режим й підвищення СО2) через зміни у 

фізіологічних і біохімічних процесах у організмі рослин. Підвищення СО2 в 

атмосфері, зазвичай стимулює надходження органічного карбону в систему 

ґрунту, збільшує активність кореневої системи і ексудацію, але знижує якість 

виділень. Зокрема, відомо, що за підвищення концентрації СО2 зменшується 

вміст нітратів у ґрунті і водночас на 47% збільшується насиченість мікоризою, а 

також зростає чисельність азотфіксувальних бактерій [544]. 
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С. Христенко і С. Шатохіна доводять, що найбільш значущим чинником 

впливу на функціональну структуру мікробіоценозу є температура. Частка її 

впливу на популяційну щільність бактерій з евтрофним типом живлення 

становить 86,2%, стрептоміцетів – 22,1, мікроміцетів – 18,5%. За сумісного 

поєднання чинників температура і вологість ґрунту зростає вплив останньої на 

чисельність стрептоміцетів у 3 рази, ґрунтових мікроміцетів і оліготрофних 

бактерій – у 4 рази, бактерій, що іммобілізують нітроген мінеральних сполук – у 

8 разів [353]. 

Спільними дослідженнями дослідників Технічного університету 

Гельмгольца і Технологічного інституту Карлсруе встановлено, що 

екстремальні погодні явища, такі як тривалі періоди посух й рясних опадів, 

призводять до різкої зміни метаболічної активності та складу мікроорганізмів, 

що може внести зміни балансу поживних речовин у ґрунті і навіть збільшити 

емісію парникових газів, таких як геміоксид нітрогену (N2O) [481]. 

Встановлено, що висока температура і вологість, низькі значення рН та 

достатня кількість доступного карбону і нітрогену сприяють збільшенню 

викидів N2O з ґрунту [442, 547, 549]. 

Вчені Університету штату Арізона вважають, що якщо згідно з 

прогнозами на південному заході США середньорічна температура буде 

підвищуватися на 1оС кожні десять років, термофільні мікроорганізми витіснять 

інші види приблизно через 50 років [470]. Це завдасть значної шкоди 

ґрунтовому покриву з точки зору зростання прояву ерозійної небезпеки і втрати 

елементів живлення. 

Біохімічна активність ґрунту врезультаті діяльності мікроорганізмів також 

зазнає змін. Оскільки діяльність ферментів у природних умовах перебуває під 

впливом низки чинників – абіотичних (наприклад, температура, вологість, рН) і 

біотичних процесів (синтез ферментів і секреції), то вони будуть реагувати на 

потепління атмосфери та більш часті і екстремальні зміни в опадах. Ці зміни 
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матимуть важливі наслідки для екосистемних функцій таких як розкладання, 

кругообіг поживних речовин і рослинно-мікробні взаємодії, які в кінцевому 

підсумку визначатимуть продуктивність і баланс карбону [434].  

Оскільки ґрунтові мікроорганізми беруть участь у трофічних 

перетвореннях, забезпечуючи рослини поживними речовинами, регулюють 

співіснування між сусідніми видами у ценозі, то зміни у взаємовідносинах між 

ґрунтовими мікроорганізмами і рослинами за змін клімату також матимуть 

серйозні непередбачувані наслідки щодо складу фітоценозів і функціонування 

екосистем загалом. Тобто взаємодії між рослинами і ґрунтовими угрупованнями 

мікроорганізмів можуть бути непередбачуваними у відповідь на природні 

коливання або зміну кліматичних параметрів.  

Через чутливість до температури процесів циклу карбону, незначна зміна 

температури може призвести до значних обсягів викиду карбону ґрунту назад в 

атмосферу. Непрямий вплив змін клімату на мікроорганізми – опосередковано 

через рослини, може бути сильнішим, ніж за прямої дії температурного чинника 

на формування складу мікробного угруповання, їх біоекологічні властивості і 

функції [441]. 

Такі зміни впливатимуть на розповсюдження шкідливих мікроорганізмів 

та їх взаємовідносини з рослинами. Зокрема, спекотна і суха весняно-літня 

погода сприятиме розвитку ґрунтових мікроміцетів – збудників кореневих 

гнилей. Відомо, що потепління ґрунту підвищує частоту горизонтального 

перенесення генів між бактеріями. Експериментально доведено [506], що 

підвищення температури з 20 до 30оС на порядок збільшує частоту кон’югації і 

переносення генів між E. coli і Rhizobium meliloti.  

У своїй праці М. Левітін базуючись на численних експериментальних 

дослідженнях учених підсумовує, що глобальне потепління клімату змінює 

взаємозв’язки між мікроорганізмами і рослинами: за дії високих температур у 

рослин може змінюватися габітус, руйнуватися тканини, відмирати органи, 
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можливі зміни в метаболізмі РНК, синтезі білка і ферментів, а після стресу 

рослини сприйнятливіші до хвороб [182]. Температура може впливати на 

функції генів вірулентності паразитів і генів стійкості сортів рослин.  

У сучасній науковій літературі немає однозначних висновків щодо впливу 

підвищення температури на ферментативну активність у ґрунті. Температура і 

вологість може вплинути на загальну швидкість продукування ферментів у 

ґрунті як через доступність субстрату, так і врезультаті активізації 

мікробіологічної діяльності. Тобто зміни в мікрокліматі ґрунту, чи відбуваються 

вони впродовж кількох годин, тижнів, сезонів, або впродовж десятиліть у 

відповідь на зміну клімату, однозначно впливатимуть на розмір 

ферментативного пулу [466, 559].  

Вологість ґрунту визначає дифузію субстратів, ферментів і продуктів 

ферментативної активності, а тому експериментально доведено, що посуха 

може накладати обмеження на дифузійні можливості ферментів і субстратів 

[404, 572]. 

Дослідженнями підтверджено підвищення ферментативної активності 

ґрунту за зростання температури [422, 599]. Іншими експериментами 

встановлено зниження активності ß-ксілозидази і ß-глікозидази порівняно з не 

нагрітим ґрунтом [497]. Також відмічається, що при потеплінні клімату 

спостерігається зниження активності ферментів класу гідролаз, а активність 

оксидоредуктаз не змінюється [447]. І навпаки, дослідженнями з моделюванням 

процесів потепління клімату було показано швидку реакцію активності 

позаклітинних оксидоредуктаз на підвищення температур, ніж гідролітичних 

ферментів [545]. 

У звʼязку з протилежним ефектом синтезу і деградації ферменту, важко 

спрогнозувати наслідки впливу від потепління на запас ферментів ґрунту. Крім 

того, кожний фермент має різну чутливість до фактора температури і тому 
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зміни клімату можуть призвести до різних наслідків щодо кожного певного 

фермента [500, 519]. 

Дослідженнями доведено, що активність ґрунтових ферментів реагувала 

на коливання вологості [484]. Зокрема, активність позаклітинних гідролітичних 

ферментів підвищувалась з опадами і, навпаки, зменшувалась після закінчення 

дощів і втрати доступої вологи в ґрунті [505]. 

В умовах змін клімату запаси гумусу визначаються чутливістю 

поліфенолоксидази і поліфенолпероксидази до температури. Ці два фермента 

відіграють важливу роль у розкладанні лігніну, трансформації та мінералізації 

органічної речовини ґрунту, утворенні гумусу [562]. Залежність потенційної 

активності поліфенолоксидази і поліфенолпероксидази від температури 

визначається фізико-хімічними умовами, тобто доступністю субстрату і 

наявністю оксигену – динамічно мінливими чинниками. Результати проведених 

інкубаційних досліджень А. Якушева з колегами підтверджують важливе 

значення фенолоксидазної активності за потепління клімату [400]. 

К. Мін із колегами пропонують використовувати активність фенолоксидаз 

як інструмент контролю швидкості розкладання органічної речовини ґрунту для 

стабілізації органічного карбону в екосистемах [523]. Оскільки зміни 

навколишнього середовища (підвищена концентрація СО2, осадження 

нітрогену, потепління і посухи, тощо) впливають на утворення і форму 

фенольних сполук, що призводить до зміни динаміки органічної речовини 

ґрунту. 

Глобальні моделі змін клімату часто прогнозують збільшення частоти та 

інтенсивності посух. Такі зміни можуть вплинути на доступність води в 

наземних екосистемах і рівня води у водно-болотних угіддях. Більшістю 

експериментальних досліджень показано, що посуха підвищує активність 

фенолоксидази, що передбачає активізування процесів деструкції [455, 464, 

601]. 
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Своєю чергою, мікроорганізми можуть знизити активність синтезу 

ферментів у відповідь на потепління [594]. Крім того, швидкість денатурації 

ферменту (і руйнування позаклітинних протеаз) може також зростати з 

потеплінням [593] й буде протидіяти будь-якій зміні в розмірах ферментного 

пулу. 

Отже, аналізуючи результати численних експериментальних досліджень і 

гіпотетичних припущень, можна дійти висновку, що мінливість кліматичних 

параметрів, а відтак і зміни клімату, спричиняє зміни у структурі та 

метаболічній активності ґрунтових мікроорганізмів, їх біоекології [372]. 

Враховуючи високу чутливість мікроорганізмів до чинників 

навколишнього природного середовища та невизначеність щодо впливу 

гідротермічних умов на таксономічну і функціональну структуру 

мікробіоценозу ґрунту, в умовах глобальних змін клімату постає питання 

виявити зміни у структурі мікробного комплексу під дією змін гідротермічного 

режиму і застосованих агрозаходів.  

Кліматичні зміни впливають на ґрунтові мікроорганізми як безпосередньо 

через зміну температурного режиму навколишнього середовища, так і 

опосередковано (температурний режим і підвищення СО2) через зміни у 

фізіологічних і біохімічних процесах в організмі рослин. Усе це негативно може 

позначитися на органічній складовій ґрунту, активізувати процеси її деструкції 

та збільшити обсяги викидів парникових газів. Цим визначається теоретичне та 

прикладне значення екологічних досліджень мікробних угруповань ґрунту, їх 

структури й активності за впливу абіотичних, біотичних і антропогенних 

чинників, у т.ч. у контексті змін клімату.  
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1.5. Сучасні методичні підходи до оцінювання екологічного стану 

ґрунту за активністю та спрямуванням мікробіологічних процесів 

 
Дедалі більший антропогенний вплив на екосистеми вимагає нових 

ефективних методів їх моніторингу та діагностики стану об’єктів 

навколишнього природного середовища [2, 13, 110, 118, 157, 159, 244, 256, 338, 

524].  

Світова практика свідчить про перспективність використання біологічних 

обʼєктів у виявленні антропогенно і техногенно зумовленої деградації 

природних і трансформованих екосистем, встановленні довгострокових 

тенденцій їх змін та буферної здатності біологічних систем щодо чинників 

різної природи [33, 108, 147, 252, 304, 324, 427, 475]. Останніми десятиліттями 

значну увагу приділяють розробленню підходів до оцінювання екологічного 

стану ґрунтів, що базується на діагностуванні змін їх біотичних і абіотичних 

компонентів [34, 183, 228, 380, 586]. Проте, в Україні комплексні дослідження з 

використанням біоіндикаційних показників, зокрема ґрунту в агроекосистемах, 

поки що не набули системного вигляду, а наявні дослідження мають 

фрагментарний характер [29, 40, 50, 59, 65, 156, 182, 285, 403]. 

Сучасний підхід до оцінювання якості об’єктів навколишнього 

природного середовища засновано на принципі «збалансованого 

функціонування» екосистеми і враховує взаємозв’язок компонентів біоценозу та 

їхню взаємодію із ґрунтом. Як основні показники такого підходу розглядають 

кількість і якість створюваної біологічної продукції, біорізноманіття, стан 

надземної флори та фауни тощо [416]. 

Ґрунт у біосфері виконує важливу екологічну функцію. Він перебуває у 

центрі всіх біосферних процесів обміну речовини та енергії, відіграє ключову 

роль сполучної ланки між біологічним і геологічним кругообігом, є 

екологічною нішею для багатьох видів живих організмів [35, 112, 113, 349, 403, 
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417, 454, 462, 566, 567]. 

Формування та підтримання різноманітності форм життя – одна із 

найважливіших екологічних функцій ґрунту, яка реалізується через створення 

умов, необхідних для життєдіяльності живих організмів: трофічних, фізико-

хімічних, фізичних, гідротермічних тощо. Адекватно до умов ґрунтового 

середовища формуються і функціонують мікробіоценози, фітоценози та 

угруповання фауни, які прямо залежать від чинників навколишнього 

природного середовища [419, 553, 570]. 

Біота (рослини, тварини, мікроорганізми) і ґрунт у природних умовах 

пройшли тривалий шлях коеволюції. Нині їх тісний взаємозвʼязок зберігається 

на різних ієрархічних рівнях структурно-функціональної організації цієї 

системи. Ґрунти, що перебувають на клімаксовому рівні еволюції, мають стійке 

полікомпонентне угруповання біоти, різноманітність видів, життєві форми і 

фізіологічні функції яких відображають їх властивості. Однак еволюційно 

сформована єдність ґрунту й біорізноманіття дуже вразлива і може 

збалансовано функціонувати лише за умови збереження цілісності всіх 

компонентів та природних ландшафтів загалом [102, 349]. 

Збереження стабільності і нормального функціонування біоти 

забезпечується величезним мікробним пулом, який вирізняється як великим 

загальним запасом мікроорганізмів (мікробна біомаса), так і значною якісною 

різноманітністю (мікробний генофонд), що забезпечує перебіг тисяч 

біохімічних реакцій. Зі зменшенням пулу мікроорганізмів та його видового 

різноманіття відбуваються функціональні порушення, наприклад здатність до 

азотфіксування, гумусоутворення і структуроутворення, гіпертрофуються такі 

функції як швидкість деструкції органічної речовини, нітрифікаційна і 

денітрифікаційна здатність тощо [111, 310, 335, 402, 413]. 

Процес ґрунтоутворювання від первинно-примітивного до генетично 

зрілого типу (еволюція ґрунтів через ґрунтові сукцесії) [47] адекватний змінам 
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властивостей ґрунту і супроводжується мікробними та рослинними сукцесіями. 

Характер сукцесій визначається як дією зовнішніх чинників (надходження 

органічної речовини, зволоження, зміна температурного режиму тощо), так і 

внутрішньою логікою процесу, коли попередні сукцесійні дії створюють 

необхідні передумови для подальших. Це особливо чітко проявляється в 

мікробній сукцесії.  

Екологічне оцінювання стану ґрунту складається з біологічного 

моніторингу – контролю його стану із використанням живих організмів, 

біодіагностики – виявлення причин зміни стану середовища за допомогою 

видів-індикаторів, що включає біоіндикацію та біотестування. 

Важливою складовою методологічної основи оцінювання екологічного 

стану ґрунту є система показників контролю, вибір яких зумовлено 

необхідністю адекватної характеристики основних функцій ґрунту, 

ґрунтоутворювальних або ґрунторуйнівних процесів, а також основних 

процесів, пов’язаних із ростом, розвитком та живленням рослин. Крім того, 

основними вимогами до показників біологічної активності ґрунту, які має бути 

залучено для проведення біодіагностичних досліджень, є: інформативність, 

висока чутливість, репрезентативність, доступність у методичному виконанні, 

тобто мати невелику похибку та характеризуватись простотою визначення [4, 25, 

94, 237]. 

Біологічні індикатори мають низку переваг порівняно з іншими [291, 427, 

475, 533]. По-перше, це висока чутливість до дії зовнішніх чинників. По-друге, 

вони дають змогу простежити за негативними процесами на ранніх стадіях їх 

розвитку. 

Провідні українські вчені В. Патика, Г. Іутинська, В. Медвєдєв, 

В. Стефурак, О. Шерстобоєва, В. Волкогон та ін. вважають, що мікробіологічні 

показники ґрунту, як найбільш інформативні і чутливі, повинні бути враховані 

під час проведення комплексного моніторингу ґрунтів. Крім того, було 
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обґрунтовано важливість і доцільність урахування мікробіологічних показників 

за проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

призначення для всебічного оцінювання родючості ґрунтів [75]. 

Проте в Україні не розроблено єдину загальноприйняту систему 

біомоніторингу ґрунтів природних і антропогенно змінених екосистем за 

біологічними показниками. Незважаючи на актуальність проблеми 

збалансованого використання природних ресурсів і охорони довкілля, досі 

відсутня уніфікована система біодіагностичних показників (критеріїв) 

біохімічних і мікробіологічних процесів за якими можна було б провести 

превентивне оцінювання та моніторинг негативних змін і явищ ґрунту за 

антропогенного впливу, а також розробити заходи щодо їх усунення. У 

сучасних наукових працях запропоновано лише певні показники/критерії 

екологічного оцінювання ґрунту і агротехнологій [10, 14, 128, 164, 194]. 

Більшість вітчизняних дослідників, вивчаючи біологічну активність 

ґрунту в природних і антропогенно змінених екосистемах, зосереджували увагу 

на моніторингу або вивченні впливу деяких чинників на стан та активність 

мікробних угруповань [187, 192, 208, 216, 368]. Проте поза їх увагою 

залишалось питання залежності стану мікробіоценозу ґрунту та його біохімічної 

активності від комплексу чинників, у т.ч. і з урахуванням мінливості параметрів 

кліматичної системи. 

В агроекосистемі під час проведення біодіагностичних досліджень 

зосереджують увагу на біологічній активності ґрунту, яку розглядають як 

сумарний результат водночас протікаючих біохімічних процесів, зумовлених 

життєдіяльністю ґрунтової мікробіоти [119]. Полiфункцiональність 

мікрooрганізмів дaє їм змогу брати учaсть у прoтилeжних біохімічних реакцiях 

ґрунту, забезпечуючи при цьому функціонування, продуктивність і гомеостаз 

екосистеми [13, 433, 611]. Біологічна активність ґрунтів відображає їх здатність 
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виконувати свої функції і має вирішальне значення у забезпеченні екологічної 

стійкості [74, 147]. 

Біологічне діагностування стану ґрунтів дозволяє визначити характер і 

ступінь антропогенного впливу на ґрунтовий покрив на ранніх стадіях розвитку 

деградаційних процесів [76, 528].  

Оцінювання екологічного стану ґрунту – це визначення відповідності 

перебігу процесів у досліджуваних ґрунтах їх природним аналогам, що дозволяє 

виявити допустиме значення того чи іншого чинника, у т.ч. агротехнічного, 

встановленого за критерієм відповідності до нормального функціонування 

природної екосистеми [13, 347]. 

У екологічних дослідженнях ґрунту використовують два види екологічних 

стандартів. Перший  це природний стандарт – відповідає цілинним, 

непорушеним ґрунтам, які не зазнали антропогенного впливу. Другий – 

антропогенний екологічний стандарт, який сформувався за довготривалого 

впливу будь-якої діяльності людини. Для агроекосистеми за такий стандарт 

беруть контрольні варіанти (ділянки), які зазнають тривалого систематичного 

антропогенного впливу [194]. 

Академіком В. Медведєвим запропоновано для виявлення і оцінювання 

ступеня порушення екосистеми порівняти будь-які її показники з аналогічними 

непорушеної екосистеми  так званого еталону. Тому ґрунтовий еталон  це 

ґрунт у вихідному стані, який є своєрідною точкою відліку для всіх подальших 

порівнянь за тривалих систематичних спостережень, у т.ч. моніторингу. 

Найоб’єктивнішим еталоном є цілинний, бажано абсолютно заповідний ґрунт. 

Тому порівняння такого ґрунту із ґрунтами залученими у сільськогосподарське 

виробництво, на думку автора, дає достовірну інформацію про трансформацію 

останніх у результаті господарської діяльності. Через недостатню кількість 

цілинних аналогів подібним еталоном може бути переліг, що не перебував у 

сільськогосподарській експлуатації не менше 2025 років [194]. 
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Мікроорганізми ґрунту є чутливим індикатором середовища існування. 

Вони здатні виявляти ті найменші зміни, що відбуваються у ґрунті за дії 

чинників різної природи і походження, тоді як на рівні вищих організмів 

(наприклад, рослини) такі зміни проявляються значно пізніше. Власне 

мікробіота, її таксономічна і функціональна структура та активність можуть 

виступати як екологічні й біохімічні індикатори дії різних антропогенних 

чинників та зміни ґрунтово-кліматичних умов [5, 10, 128, 178, 452, 550, 561, 

587]. Тобто мікроорганізми є важливим інформативним показником змін, які 

проходять у ґрунті, що і робить доцільним включення їх у систему екологічного 

моніторингу. 

Мікробіологічна характеристика ґрунту  найскладніший розділ ґрунтової 

біодіагностики. Існують сумніви щодо можливості зібрання всієї інформації про 

склад і функції ґрунтової мікробіоти (особливо бактерій), через їх значну 

різноманітність та поліфункціональність [134]. 

Різна чутливість компонентів мікробного угруповання ґрунту до дії різних 

біотичних та абіотичних чинників, у т.ч. антропогенного впливу, призводить до 

випадання найменш стійких його ланок, порушення природної рівноваги між 

певними групами мікроорганізмів. А від так це змінює активність окремих 

стадій процесів кругообігу біогенних елементів, що спричиняє деградацію 

ґрунтів, їх дегуміфікацію, порушення екологічних функцій тощо. У числі 

фактологічних і функціональних критеріїв стану ґрунтового мікробіоценозу 

традиційно використовують чисельність мікроорганізмів певних еколого-

трофічних і функціональних груп [178, 299]. 

Будь-який мікробіоценоз складається з мікроорганізмів різних 

функціональних і таксономічних груп, які різняться вимогами до умов 

середовища, живлення та джерела енергії. Кількісне співвідношення між цими 

групами повністю залежить від умов навколишнього природного середовища 
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(абіотичних і біотичних чинників), в яких і формується мікробіоценоз [35, 379, 

403, 440, 555, 567]. 

Дослідники вважають, що здатність екосистеми підтримувати гомеостаз, 

тобто стан динамічної рівноваги, визначається складністю поліфункціональних 

зв’язків та видовим різноманіттям ґрунтових мікроорганізмів [406, 483, 527], 

яку традиційно оцінюють із використанням екологічних індексів Шеннона і 

Сімпсона.  

У дослідженнях видового біорізноманіття ґрунтових мікроорганізмів 

існують певні методичні обмеження. Зокрема, визначення та ідентифікація 

мікроорганізмів у ґрунті. Однак на сьогодні більш об’єктивним методом 

вивчення різноманіття мікроорганізмів у ґрунті залишається використання 

молекулярно-генетичних методів, які дають можливість отримання найбільш 

достовірної інформації про біорізноманіття, стан та активність мікробного 

угруповання [325, 327, 354]. Тому система біодіагностичних критеріїв має 

обов’язково передбачати використання молекулярно-генетичних показників. За 

допомогою сучасних аналітичних методів проводиться виділення та аналіз 

загальної ґрунтової мікробної ДНК ґрунту, за застосування методів 

полімеразної ланцюгової реакції і секвенування гену за 16S РНК 

встановлюється видове біорізноманіття мікроорганізмів різних типів ґрунту та 

за вплив агрозаходів [210, 249, 251, 502].  

Екологічний стан ґрунту агроекосистеми характеризують різні показники 

рівня його біологічної активності, які залежать від типу та родючості ґрунту, а 

також застосованих агрозаходів [295, 347]. Отже мікробне угруповання 

кількісно і якісно змінюється за внесення у ґрунт будь-якого субстрату, 

особливо органічного походження, які відрізняються за поживністю, складом 

речовин, інтенсивністю деструкції тощо, тому активізує різні за 

функціональністю ґрунтові мікробні популяції. Слід враховувати, що 

деструкція органічних речовин і асиміляція мікробним угрупованням та 
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рослинами доступних продуктів їх розкладання підвищує продуктивність 

агроекосистем не лише в аспекті отримання сільськогосподарської продукції, а 

й в аспекті відновлення, збереження та підвищення родючості ґрунтів.  

Структура ґрунтового мікробного угруповання може змінюватися у 

відповідь на зміну параметрів навколишнього середовища, тому може слугувати 

діагностичним критерієм. Важливими показниками стану мікробіоценозу 

ґрунту є співвідношення чисельності певних еколого-трофічних груп 

мікроорганізмів, яке відображає спрямованість мікробіологічних процесів, що 

відбуваються в ґрунті, в напрямі деградації або відновлення його родючості [13, 

204, 299, 398, 582, 583]. Зокрема, високе або зростаюче у структурі 

мікробіоценозу співвідношення мікроміцети : бактерії у ґрунті запропоновано 

використовувати як індикатор повернення екосистеми до природного стану 

[418]. Також співвідношення бактерій і мікроміцетів у ґрунтовій мікробній 

біомасі дає уявлення про акумуляції або секвестрування карбону ґрунтами [414, 

575], а отже також може характеризувати їх газопродукційні властивості і бути 

чинником регулювання емісії СО2 і N2О [124, 126, 546, 548]. 

Також широко використовують певні види мікроорганізмів як тест-

обʼєкти. Зокрема, у більшості досліджень екологічного стану ґрунту 

використовують бактерії роду Аzotobacter як індикатор сприятливих 

екологічних умов ґрунтового середовища. Особливо чутливим щодо негативної 

дії природних та антропогенних чинників, зокрема забруднювачів, є вид 

Аzotobacter chroococcum [13]. 

Мікробна біомаса є важливим, живим і лабільним компонентом 

органічної речовини ґрунту і його природним мікробним потенціалом, що дає 

змогу цей показник широко використовувати під час оцінювання як стану 

мікробіоценозу, так і ґрунту [69, 259, 339]. Швидкість оборотності мікробної 

біомаси складає 0,52 роки, а органічної речовини ґрунту понад 20 років, тому 

це дає можливість використовувати значення змін, які відбуваються з 
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мікробною біомасою в оцінюванні стану органічної речовини ґрунту. 

Д. Поулсон із співавторами [543] припустили, що зміни в мікробній біомасі 

можна використовувати за ранньої діагностики змін в органічній речовині 

ґрунту, наприклад, унаслідок впливу агрозаходів. 

Програмою стандартного моніторингу ґрунтів України запропоновано 

такі біодіагностичні показники: активність процесу азот фіксування, 

нітрифікаційна, амоніфікаційна і денітрифікаційна здатність, активність 

ферментів пероксидази, поліфенолоксидази, дегідрогенази, інвертази, а також 

сумарна біологічна активність за показником емісії діоксиду карбону [194]. 

Проте такі показники біологічної активності ґрунту носять лише 

рекомендаційний характер. 

Важливою проблемою залишається пошук найкращих способів 

інтегрування даних екологічного моніторингу ґрунтів [43, 60, 76, 271, 399]. 

Запропоновано чимало методичних підходів і схем розрахунку індексів стану 

ґрунту, значення яких зіставляються із рівнями техногенного навантаження 

і / або категоріями якості навколишнього природного середовища. Також 

широко застосовується математичне моделювання біологічних процесів у ґрунті 

[169, 261, 574, 596, 598]. 

У практиці досліджень широко використовують інтегровані показники 

екологічного стану ґрунту: відхилення чисельності мікроорганізмів від меж їх 

природної нормиміри, вміст органічного карбону, вміст карбону та нітрогену в 

мікробній біомасі, частку мікробного від загального органічного карбону 

ґрунту, загальну біогенність тощо [142, 147, 304, 306, 398, 487, 520, 585]. 

Для характеристики змін ґрунту С. Корсун [164], запропоновано 

використовувати показник екологічної стійкості (ЕС) як співвідношення різниці 

респіраторної активності ґрунту природної екосистеми (цілини) та 

досліджуваних агроландшафтів. Встановлено, що за значеннями показника 

ЕС < 30%  ґрунт характеризується високим, 3060%  середнім, 61100%  

низьким, ЕС > 101%  дуже низьким рівнем екологічної стійкості. 
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Численими дослідженнями В. Волкогона доведено, що надійним 

індикатором екологічної доцільності застосування тих чи інших доз 

мінерального нітрогену під час вирощування агрокультур може бути реакція 

ґрунтових мікроорганізмів на концентрацію добрив у ґрунті. Запропонована 

методика встановлення екологічно доцільних доз азотних добрив базується з 

одного боку на особливостях просторових і функціональних взаємовідносин 

рослин і мікроорганізмів, а з іншого – на результатах визначення та 

співставлення активності протилежних процесів біосферного значення  

азотфіксування і денітрифікації в кореневій зоні рослин. За співвідношенням 

активності процесів азотфіксування та емісії закису нітрогену запропоновано 

коефіцієнти екологічної доцільності рівнів азотного удобрення, які можуть 

слугувати важливими критеріями оцінювання екологічного стану агроценозу 

загалом. Порівняння цих коефіцієнтів дає змогу визначити доцільність чи 

надлишковість мінерального удобрення у певний проміжок часу, а тому може 

бути основою для оцінювання впливу екологічних чинників на стан агроценозу 

[120, 364, 365, 591]. 

Для інтегральної оцінки екологічного стану ґрунтової екосистеми 

Т. Кабіровим запропоновано коефіцієнт загальної біологічної активності ґрунту, 

що включає рівень активності ферментів, показники чисельності гетеротрофних 

і карбонокислювальних мікроорганізмів, мікроміцетів, водоростей і 

ціанобактерій, ступінь розвитку вищих рослин та педобіонтів [145]. 

У сучасних екологічних дослідженнях набув широкого застосування 

метод «Тріад» [448], який певною мірою включає аналіз функції «бажаності» та 

дає змогу здійснити перерахунок фактичних значень хімічних, біологічних і 

токсикологічних показників у єдину безрозмірну шкалу з чітко фіксованими 

межами. Показано можливості методу «Тріад» для комплексного оцінювання 

екологічного стану ґрунтів. При цьому перевага методу полягає у формалізації 

даних щодо реакції живих об’єктів у біотести, біоіндікаціонних змін натурних 

угруповань мікроорганізмів і даних про хімічне забруднення в узагальнений 

(інтегральний) індекс екологічного стану [323]. 
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Багаторічними дослідженнями доведено максимальну ефективність 

діагностики і моніторингу ґрунтового покриву біохімічними методами, зокрема 

одним із важливих показників, що визначає стан і активність мікробіоценозу 

ґрунту за різного впливу біотичних і абіотичних чинників, є ферментативна 

активність [405, 423, 425, 435, 443, 456, 490, 496, 571]. Дослідження в цій 

області проводилися багатьма вченими [18, 136, 242, 466, 474, 559], які 

встановили високу ефективність та перспективність використання цього 

показника для діагностики динаміки родючості ґрунту за впливу різних 

антропогенних і природних чинників на екосистеми та екологічний стан ґрунту. 

Ферментативну активність запропоновано використовувати як потенційний 

індикатор якості ґрунту завдяки тісному звʼязку із ґрунтової біотою, легкістю і 

доступністю визначення, а також швидкого відгуку на зміни, спричинені 

антропогенним впливом [63, 73, 103, 110, 299].  

Аналізування чинного в Україні та РФ патентно-інформаційного 

забезпечення щодо оцінки екологічного стану ґрунтів показав, що 

перспективними напрямами в цьому напрямі є: проведення комплексної 

оцінювання ґрунту як поліфункціональної біокосної системи з урахуванням 

впливу на нього забруднення різної природи (важкі метали, нафтопродукти, 

радіоактивне забруднення тощо); комбінація у способах різних методів 

(польових, хімічних, біологічних, картографічних тощо); застосування 

функціонально-екологічного підходу; адаптаптованість способів до певних 

ґрунтово-кліматичних умов територій та конкретних типів ґрунту; розроблення 

способів, що мають еколого-економічний ефект [285]. 

Отже, оцінювання стану і активності мікробіоценозу ґрунту, його 

біорізноманіття може слугувати для вирішення низки екологічних завдань, 

зокрема визначення впливу антропогенної діяльності (у т.ч. різних агрозаходів), 

тимчасової стійкості екосистеми до впливу тих чи інших антропогенних 

чинників тощо. Ось чому ґрунтово-біологічні дослідження не можуть 

залишатись поза увагою під час моніторингу різних екосистем і мають бути 
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покладено в основу контрольної функції стану ґрунтового середовища. Ця 

функція необхідна для розроблення стратегічних підходів раціонального 

використання ґрунтових ресурсів, їх охорони від деградації, виснаження та 

опустелювання, відновлення родючості ґрунту та розроблення екологічно 

безпечних агротехнологій тощо. 

 

Висновки до розділу 1. 

Аналізування вітчизняної та закордонної наукової літератури засвідчило, 

що на нашій планеті наявні всі ознаки змін параметрів кліматичної системи – 

концентрація парникових газів і рівень глобальної температури дедалі 

зростають. При цьому екстремальні погодні явища такі як посуха, зливи, повені 

стають більш поширеними і непрогнозованими.  

Результатом змін клімату стала складна комбінація непередбачуваної 

мінливості навколишнього природного середовища, що є серйозним 

випробуванням стійкості й продуктивності як для природних екосистем, так і 

аграрних систем. Висока швидкість змін клімату впливає на всі компоненти 

екосистеми і передбачити їх або спрогнозувати залишається нині доволі 

складним питанням. Особливо вразливими до змін клімату є живі організми. 

Мінливість кліматичних параметрів, а відтак і зміни клімату, 

спричиняють зміни у структурі та метаболічній активності ґрунтових 

мікроорганізмів, їх біоекології. Кліматичні зміни впливають на ґрунтові 

організми як безпосередньо через зміну температурного режиму навколишнього 

середовища, так і опосередковано через зміни у фізіологічних і біохімічних 

процесах у організмі вищих рослин. Усе це позначається на органічній речовині 

ґрунту, функціонуванні мікробіоценозів ґрунту, активізуючи процеси деструкції 

органічної речовини, нітрифікації та ін., що збільшує обсяги емісії парникових 

газів – сполук нітрогену та карбону. Тому, з огляду на наявні зміни клімату 

розуміння структури та стану мікробних угруповань у нових умовах матиме 
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важливе значення для аграрного виробництва, передусім для розроблення 

ефективних заходів збереження і підвищення ґрунтової родючості та зниження 

емісії парникових газів. 

Актуальним завданням для агроекології і аграрного виробництва є 

визначення впливу змін клімату на ґрунт та його властивості, зокрема 

біологічні. Цим і визначається теоретичне та прикладне значення екологічних 

досліджень мікробних угруповань ґрунту, їх структури і активності за впливу 

абіотичних, біотичних та антропогенних чинників.  

Доведено, що в умовах змін клімату продовольча безпека є похідною від 

антропогенного впливу на навколишнє природне середовище, і особливо це 

проявляється в агросфері. З урахуванням того, що екологічна складова дедалі 

більше визначає подальшу політику розвитку сільського господарства в 

забезпеченні продовольчої безпеки та поліпшенні якості довкілля необхідним є 

перехід на екосистемний підхід та зміна моделей аграрного виробництва. На 

основі прогнозних моделей необхідно розробляти заходи з адаптації, що дасть 

можливість найефективніше використовувати природні ресурси в нових 

кліматичних умовах, досягти стійкого підвищення врожайності агрокультур та 

якості отриманого врожаю й забезпечити подолання глобальних деградаційних 

процесів.  

Отже, проблема наукового обґрунтування та експериментального 

виявлення особливостей функціонування мікробіоценозів різних типів ґрунту за 

впливу різних агроекологічних чинників в умовах змін клімату, а також 

розроблення прогнозних моделей залежності продуктивності агроекосистем від 

агроекологічних і кліматичних чинників є актуальним завданням агроекології. 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [80, 84, 86, 94, 102, 119, 121, 219, 237, 254, 291, 301, 312, 315, 

342346, 356, 372, 373, 379, 452, 468, 469, 584]. 



 

 

86

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

2.1. Характеристика об’єктів дослідження  

 

Умови проведення польових досліджень. Дослідження екологічних 

особливостей стану і функціонування мікробіоценозів різних типів ґрунту 

України антропогенно трансформованих (агроекосистем) і природних 

екосистем проводили впродовж 20012013 рр. на базі стаціонарних і 

тимчасових польових дослідів установ мережі Національної академії аграрних 

наук України (НААН) [114, 300], які входили до складу Науково-методичного 

центру «Агроекологія» та були співвиконавцями науково-технічних програм та 

програм наукових досліджень НААН: «Агроекологічний моніторинг і 

моделювання сталих агроландшафтів і агроекосистем України», «Науково-

практичне обґрунтування сталого розвитку агроекосистем України», 

«Екологічна безпека агропромислового виробництва». 

Вивчення мікробіологічної складової ґрунту та особливостей її 

функціонування в умовах довготривалих стаціонарних польових дослідів дало 

можливість оцінити вплив різних чинників (едафічних, кліматичних, 

антропогенних) на екологічний стан ґрунту та порівняти з їх природними 

аналогами. 

Об’єктом досліджень слугували мікробіоценози різних типів ґрунту, 

зразки яких було відібрано в агроекосистемах та їх природних аналогах (ґрунт 

цілини або перелогу) у зоні Степу, Лісостепу і Полісся України (табл. 2.1) у 

межах проведеного комплексного агроекологічного моніторингу Інституту 

агроекології і природокористування НААН. 
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Таблиця 2.1 

Перелік стаціонарних польових дослідів науково-дослідних установ мережі 

НААН, де було відібрано зразки ґрунту [114, 300] 

Установа  Область  Тип ґрунту 

Степ 

Донецька державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція 

Донецька  
чорнозем звичайний 

малогумусний 
важкосуглинковий 

Лісостеп 

Інститут кормів та 
сільського господарства 
Поділля 

Вінницька 
сірий лісовий 

середньосуглинковий 

Миронівський інститут 
пшениці ім. В.М. Ремесла  

Київська  

чорнозем глибокий 
малогумусний 

слабовилугований 
середньосуглинковий 

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

Полтавська  
чорнозем типовий 

малогумусний 
важкосуглинковий 

Хмельницька державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція  

Хмельницька 
чорнозем опідзолений 
середньосуглинковий 

слабозмитий  
Полісся 

Інститут сільського 
господарства Полісся 

Житомирська 
дерново-підзолистий глеювато 

глинисто-піщаний  
Рівненська державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція 

Рівненська  темно-сірий опідзолений 

Чернігівський інститут 
агропромислового 
виробництва 

Чернігівська  
дерново-середньопідзолистий 

супіщаний 

 

Характеристику ґрунту стаціонарних польових дослідів, де було 

проведено дослідження, наведено в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 
Агрохімічна характеристика ґрунту стаціонарних польових дослідів  

мережі НААН, 0–20 см [5153, 114, 236, 273279, 322] 

Вміст  
нітрогену, 
що легко 

гідролізує-
ться  

рухомого 
фосфору  

обмінного 
калію  

Тип ґрунту рНсол гумусу,
%  

мг/кг ґрунту 
Чорнозем звичайний 
малогумусний 
важкосуглинковий 

6,5–6,9
5,17–
5,41 

125,3–
128,1 

88–94*** 
150–

190*** 

Сірий лісовий 
середньосуглинковий 

4,2 1,7 74,2 174* 115* 

Дерново-підзолистий 
глеювато глинисто-
піщаний  

5,2 1,0 70 70*** 96*** 

Чорнозем глибокий 
малогумусний 
слабовилугований 
середньо 
суглинковий 

5,2–6,5 4,18 109–133 
128–

189**** 
95–127** 

Чорнозем типовий 
малогумусний 
важкосуглинковий 

6,3 4,9–5,2 120–127 
100–

131*** 
171–

200*** 

Темно-сірий 
опідзолений 

5,8 1,8 117 235* 87,5* 

Чорнозем 
опідзолений 
середньосуглинковий 
слабозмитий  

5,7–6,7 3,64 171–199 
114–

178*** 
83–86*** 

Дерново-
середньопідзолистий 
супіщаний  

4,9–5,0 1,0–1,2 74,2 160–180* 68* 

* – за Кірсановим; ** – за Масловою; *** – за Чириковим; **** – за Труогом. 

 
В умовах стаціонарних польових дослідів проводили вивчення і 

порівняння різних агрозаходів – систем удобрення, у т.ч. із застосуванням 

мікробіологічних препаратів, і обробітку ґрунту за впливом на показники його 
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біологічної активності та стан мікробіоценозу. Серед систем удобрення було 

обрано варіанти за принципом – без внесення добрив (контроль), внесення лише 

мінеральних або органічних добрив (різні органічні субстрати – гній, солома, 

сидерат та їх поєднання) та поєднання органічних і мінеральних добрив 

(табл. 2.3).  

 
Таблиця 2.3 

Схема варіантів удобрення у стаціонарних польових дослідах  

установ мережі НААН [5153, 114, 236, 273279, 322] 

Варіант досліду (система удобрення)* 
Тип ґрунту 

контроль мінеральна органічна органо-мінеральна
1 2 3 4 5 

Чорнозем глибокий 
малогумусний 
слабовилугований 
середньосуглинковий  

без добрив N60P60K60 гній 15 т/га Гній 15 т/га + 
N60P90K90 

Темно-сірий 
опідзолений  

без добрив N80P75K75 гній 10 т/га Гній 10 т/га + 
N80P75K75; 

 
Сидерат (гірчиця) + 

N80P75K75;  

 

Солома + N80P75K75; 

Солома+сидерат + 
N80P75K75 

Дерново-
середньопідзолистий 
супіщаний 

без добрив N60P68K63 гній 10 т/га 
 

гній 20 т/га 
 

сидерат 
(люпин) 

Гній 10 т/га + 
N60P68K63 

Чорнозем звичайний 
малогумусний 
важкосуглинковий  

без добрив N30P33K25 гній 7 т/га Гній + NPK 

Чорнозем типовий 
малогумусний 
важкосуглинковий  

без добрив  гній 10 т/га Гній 10 т/га + 
N52P52K52; 

N52P52K52+солома 
+N10; 

N52P52K52+побічна 
продукція + N10; 
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Продовження таблиці 2.3
1 2 3 4 5 

     
солома +N10 ; 

 
побічна продукція + 

N10 
Чорнозем 
опідзолений 
середньосуглинковий 
слабозмитий 

без добрив N110P60K120 гній 16 т/га; 
 

гній 8т/га; 
 

гній 16 т/га 
+ сидерат; 

 
гній 16 т/га 
+ солома; 

 
гній 16 т/га 
+ солома + 

сидерат 

Гній 8 т/га + 
N55P30K60; 

 
Гній 8 т/га + 

N55P30K60+солома++ 
N10/т; 

 

Гній 8 т/га + 
N55P30K60+сидерат; 

 

Гній 8 т/га + 
N55P30K60+солома+ 

+ N10/т +сидерат 
 

N110P60K115 + солома 
+ N10/т 

Сірий лісовий 
середньосуглинковий 

без добрив N50P50K50 

 

N75P75K75 

  

*  дози добрив наведено із розрахунку на 1 га сівозмінної площі. 

 

Дослідження впливу способів механічного обробітку ґрунту на активність 

мікробіоценозів за різних систем удобрення проведено в стаціонарному 

польовому досліді Інституту сільського господарства Полісся (оранка, 

плоскорізний глибокий і плоскорізний різноглибинний обробіток, чизельний 

обробіток; 20002002 рр.), Полтавської ДСГДС ім. М.І. Вавилова 

(комбінований і чизельний обробіток; 20032005 рр.) і Хмельницькій ДСГДС 

(полицевий (оранка) і безполицевий (дискування) обробіток; 20082009 рр.).  

В умовах стаціонарного досліду Миронівського інституту пшениці 

ім. В.М. Ремесла НААН було вивчено стан мікробіоценозу ґрунту пшениці 
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озимої в технологіях її вирощування в сівозміні і за беззмінного посіву на 

різних агрофонах: контроль (без добрив), гній (30 т/га), гній (30 т/га) + 

N60P60K60, N60P60K60. 

Агротехнології вирощування сільськогосподарських культур у 

стаціонарних польових дослідах – традиційні для умов регіону. 

Моніторингові дослідження також проводили і в умовах Біосферного 

заповідника «Асканія Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН (2001–2003 рр.) у 

різних біотопах – абсолютно заповідний степ (цілина), переліг (10 років без 

сільськогосподарського використання) і агроекосистема (виробничий посів 

ячменю ярого). Ґрунт  темно-каштановий залишково солонцюватий з умістом 

гумусу 4,24, рН 6,4–7,1. Відбирали зразки ґрунту з шару А1 для абсолютно 

заповідного степу і перелогу, Аор – для агроекосистеми. 

З метою визначення впливу погодних умов вегетаційного періоду на 

спрямованість і активність біологічних процесів у ґрунті за застосування різних 

біопротекторних засобів біологічного і хімічного походження проведено 

узагальнення і аналізуваня результатів лабораторії екології мікроорганізмів у 

тимчасових польових дослідах із різними агрокультурами: зерновими (ячмінь, 

кукурудза, пшениця), овочевими (огірок) і прядивними (льон-довгунець).  

Спрямованість і активність біологічних процесів у ґрунті агроценозу 

ячменю ярого (сорт Носівський 21) вивчали на дослідних полях Носівської 

селекційно-дослідної станції у 20022004 рр. Ґрунт – чорнозем глибокий 

малогумусний вилугуваний легкосуглинковий. Уміст гумусу в орному шарі 

становив (за І. Тюріним) – 2,53–2,89%, рНсол – 5,2–6,2, ступінь насичення 

основами 64,6–82,3%. Вміст нітрогену легкогідролізованих сполук (за 

Корнфілдом) – 3,9–6,2 мг/100 г ґрунту, рухомих форм фосфору – 5,3–9,1, 

обмінного калію – 9,6–12,5 мг/100 г ґрунту. Площа посівної ділянки – 36 м2, 

облікової – 30 м2. Повторність чотириразова. Технологія вирощування ячменю в 

дослідах – загальноприйнята для регіону. Об’єктом слугували зразки ґрунту, 
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відібрані в агроценозі ячменю за оброблення насіння біологічними препаратами 

Біополіцид проти широкого спектру фітопатогенних мікроміцетів на основі 

бацили-антагоніста Paenibacillus polymyxa 6М, поліфункціонального комплексу 

мікробних препаратів (КБП) – комплексу мікробних препаратів, який включав 

препарат діазофіт (для азотфіксування, штам Agrobacterium radiobacter 204), 

поліміксобактерин (для фосфатмобілізування, штам Bacillus polymyxa KB) і 

БСП, хімічний протруйник вітавакс 200 ФФ (34% в.с.к.).  

Вивчення спрямованості і активність біологічних процесів у ґрунті 

агроценозу пшениці озимої (сорт Миронівська 67) проводили на дослідних 

полях Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла у 20042007 рр. 

Характеристику ґрунту подано в таблиці 2.2. Об’єктом дослідження слугували 

зразки ґрунту чорнозему глибокого малогумусного, відібрані в агроценозі 

пшениці озимої за різних систем удобрення, у т.ч. із застосуванням комплексу 

мікробних препаратів (КБП), який включав препарат діазофіт (для 

азотфіксування), фосфоентерин (для фосфатмобілізування і ріст стимуляції) і 

хетомік (фунгістатична дія). Інокуляційне навантаження КБП становило 

104 КУО на 1 насінину. Площа посівної ділянки – 32 м2, облікової – 25 м2. 

Повторність триразова. 

Для визначення впливу погодних умов вегетаційного періоду на 

спрямованість і активність біологічних процесів у ґрунті агроценозу кукурудзи 

(гібрид Красилів 327 МВ) дослідження проводили на дослідних полях Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля у 20112013 рр. Ґрунт – сірий 

лісовий опідзолений, середньосуглинковий. Вміст гумусу – 2,06%, pH – 4,2, Нг 

– 3,24 мг∙екв/100 г ґрунту, сума ввібраних основ – 19,2 мг∙екв/100 г ґрунту, 

вміст нітрогену легкогідролізованих сполук (за Корнфілдом) – 74,2 мг/кг ґрунту, 

рухомого фосфору – 174 і обмінного калію – 115 мг/кг ґрунту (за Кірсановим). 

Використовували середньостиглий. Облікова площа ділянки – 30 м2. 

Повторність – триразова.  
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В умовах Сквирськогo відділення oрганічних агротехнoлогій Інституту 

агрoекології і прирoдокористування НААН у 2008–2010 рр. вивчали вплив 

погодних умов вегетаційного періоду на спрямованість і активність біологічних 

процесів у ґрунті агроценозу рослин огірка (гiбрид Сквирський F1). Ґрунт – 

чорнoзем типовий, вміст гумусу – 4,3%, нітрогену легкогідролізованих сполук 

(за Корнфілдом) – 110 мг/кг, фoсфору – 240 і калiю– 85 мг/кг (за Чириковим), 

рН – 6,5. Повтoрення чотириразове, площа облікової ділянки – 20 м2, ширина 

міжряддя 90 см. Агротехнологія вирощування культури огірка традиційна для 

умов регіону дослідження. 

Польові досліди з культурою льон-довгунець (сорт Глінум) проводили у 

2008–2010 рр. на дослідному полі Чернігівського інституту АПВ. Ґрунт – 

дерново-середньопідзолистий суглинковий з потужністю орного шару 20 см. 

Уміст гумусу в орному шарі складав (за І. Тюріним) – 0,99–1,1%, сума 

увібраних основ (за Каппеном) – 3,23 мг-екв./ 100 г ґрунту, гідролітична 

кислотність (за Каппеном) – 2,13 мг-екв./100 г ґрунту, вміст нітрогену 

легкогідролізованих сполук (за Корнфілдом) – 8,75–9,20, рухомих форм 

фосфору (за Кірсановим) – 29,5–31,7, обмінного калію (за Масловою) – 10,8–

13,9 мг/100 г ґрунту, рНсол – 5,0–5,5. Площа посівної ділянки – 60 м2, облікової – 

25 м2. Розміщення ділянок у дослідах систематичне, повторність чотириразова. 

Технологія вирощування  типова для Лівобережного Полісся. Досліджували 

ефективність біопрепарату поліміксобактерин (передпосівна інокуляція насіння 

льону), а також регулятори росту рослин (РРР) біолан і агростимулін 

(позакореневе обприскування рослин льону у фазі «ялинка»). 

Поліміксобактерин – біологічний препарат на основі бактерій Paenibacillus 

polymyxa КВ, використовують як стимулятор живлення та розвитку 

сільськогосподарських культур і поліпшення їх фосфорного живлення. Біолан – 

РРР широкого спектру дії, біологічного походження. Норма витрати на 

обприскування – 15 мл/га посівів. Агростимулін – препарат комплексу РРР 
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природного походження і синтетичних аналогів фітогормонів. Норма витрати 

на обприскування – 15 мл/га посівів. 

Аналіз метеорологічних умов у роки проведення досліджень. 

Аналізування погодних умов вегетаційного періоду в Україні та їх вплив на 

функціонування ґрунтової мікробіоти проводили з використанням даних 

регіональних (обласних) метеостанцій, Українського науково-дослідного 

гідрометеорологічного інституту НАН України та інформаційного ресурсу 

«rp5». 

Погодні умови в роки досліджень відрізнялись за агрометеорологічними 

показниками. Характерною ознакою була контрастність перепадів температур 

повітря та нерівномірність розподілу опадів як упродовж вегетаційного періоду, 

так і за роками досліджень, що мало вплив на склад та активність 

функціонування мікробіоценозу ґрунту (додатки А.1А.5). 

Для характеристики погодних умов років досліджень використовували 

значення середньомісячних температур повітря і кількості опадів порівняно з 

середніми багаторічними даними (СБР). Також для характеристики 

гідротермічних умов територій розраховували гідротермічний коефіцієнт 

Г. Селянинова (ГТК) за формулою: 

ГТК = R×10 / ∑T>10 ,                                                  (2.1) 

де 

R – сумарна кількість опадів за відповідний період, мм; 

∑T>10 – сума температур повітря понад 10оС за той самий період, оС. 

 

Для вивчення впливу погодних умов на функціональну і таксономічну 

структуру мікробіоценозу різних типів ґрунту використано дані обласних 

метеостанцій (Київської, Рівненської, Чернігівської) у період (липень), коли 

ґрунтова система досягала клімаксу – стійкого, рівноважного стану [10, 11].  
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Аналізування даних показало, що на території Київської області 

(Миронівський р-н) екстремально небезпечним щодо температури повітря і 

дефіциту вологи був липень 2005 р. У 2006 р. також переважала посуха – 

підвищена температура повітря на 1,5оС і дефіцит вологи 20 мм порівняно з СБР 

(рис. 2.1). Липень 2004 р. характеризувався як надмірно вологий із підвищеною 

температурою повітря. 

а б 

 
Рис. 2.1  Cередньомісячні значення температури повітря (а) і  

суми опадів (б) у липні 20042006 рр., Київська обл., Миронівський р-н 

 
Аналізування метеорологічних даних для Рівненської області 

(Рівненський р-н) показало перевищення температури повітря в липні 2004 р. на 

1,4оС від СБР (рис. 2.2). Крім того, впродовж подальших років дослідження 

щороку збільшувалась середньомісячна температура повітря на 0,5оС. 

Посушливим видався 2004 р., коли дефіцит вологи становив 28 мм. У 2005 р. 

спостерігали незначну посуху, опадів випало на 14 мм менше за СБР. Надмірно 

вологим характеризувався 2006 р., перевищення опадів порівняно з СБР 

становило 45 мм. Отже, липень 2004 р. був екстремально посушливим із 

дефіцитом вологи, 2006 р. – спекотний з надмірною вологою, 2005 р. – 

посушливий, але за гідротермічними показниками наближався до СБР. 
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а б 

Рис. 2.2  Середньомісячні значення температури повітря (а) і  

суми опадів (б) у липні 20042006 рр., Рівненська обл., Рівненський р-н 

 

Аналізування метеорологічних даних для Чернігівської області 

(Козелецький р-н) показало, що для липня місяця характерне перевищення 

температур повітря від СБР на 12оС за всі три роки досліджень (рис. 2.3 а). 

Щодо вологості, то найпосушливішим видався 2005 р., коли майже втричі 

випало менше опадів і дефіцит вологи складав 43 мм (рис. 2.3 б). У 2006 р. 

опадів випало менше, проте їх кількість наближалась до СБР, а 2004 р. за 

кількістю опадів був близьким до СБР.  

а б 

 

Рис. 2.3  Середньомісячні значення температури повітря (а) і  

суми опадів (б) у липні 20042006 рр., Чернігівська обл., Козелецький р-н 
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Отже, липень 2005 р. характеризувався як посушливий із високими 

значеннми температури повітря і дефіцитом вологи, 2004 р. – близький до 

оптимального (до СБР) за температурним режимом і кількістю опадів, 2006 р. –

підвищеними значеннями температури повітря і недостатньою кількістю 

вологи. 

За даними Агрометеорологічної станції Миронівка Центральної 

геофізичної обсерваторії проаналізовано за 20032007 рр. погодні умови 

вегетаційного періоду пшениці озимої (рис. 2.4, 2.5). Аналізування 

метеорологічних умов показало, що впродовж вегетаційного періоду 

вересеньсерпень 2003–2006 рр. кількість опадів перевищувала СБР у 

середньому на 76–178 мм (рис. 2.4). При цьому впродовж вегетаційного періоду 

розподіл опадів був нерівномірний і спостерігали періоди зі зливами (жовтень 

2003 р.; липень, серпень 2004 р.; серпень і жовтень 2005 р.; червень і серпень 

2006 р.), коли опадів випало вдвічі більше норми. Разом із тим, ефективність 

збільшення кількості літніх опадів нівелюється інтенсивним підвищенням 

температури повітря в цей період. 
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Рис. 2.4  Динаміка місячної суми опадів  

у вегетаційний період пшениці озимої, мм 

 

 

Упродовж вегетаційного періоду 2006–2007 рр. кількість опадів була на 

132 мм менше середньої багаторічної норми і загалом цей період 

характеризувався як посушливий, до того ж відзначено перевищення і 

показників температури повітря порівняно з СБР (рис. 2.5).  
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Рис. 2.5  Динаміка середньомісячних показників 

температури повітря у вегетаційний період пшениці озимої, °С 

 

Аналізування середньомісячних температур повітря засвідчило 

підвищення температур упродовж усього року з найбільшими відхиленнями від 

норми у період листопадквітень. Слід зазначити, що на початку вегетації 

пшениці озимої (вересеньжовтень) погодні умови за температурним режимом 

наближались до СБР, а за кількістю опадів мали значні перевищення.  

Для весняного періоду 2004 р. характерно значне коливання температури 

повітря з перевищенням середньобагаторічних даних на 0,13,5оС і низька 

кількість опадів, особливо у квітні опадів випало вдвічі менше норми. Для весни 

2005 і 2006 рр. відмічено перевищення температури повітря у квітнітравні на 

12,6оС, незначне коливання кількості опадів (у межах норми) у 2005 р. та 

перевищення сумарної кількості опадів майже на 30% багаторічних даних у 

2006 р. Навесні 2007 р. було підвищення температури повітря (березень і 

травень) на 2,95,0оС та недостатня кількість опадів (майже вдвічі менше 
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норми). Такі погодні умови позначилися на екологічному стані ґрунту й 

перебігу основних біологічних процесів, які ми у своїх дослідженнях 

характеризували у фазі весняного кущіння (квітеньпочаток травня). 

Отже, зіставивши криві динаміки температури повітря і кількості опадів із 

багаторічними даними, весна 2007 р. характеризувалась як посушлива, весна 

2004 р.  жаркою з достатньою кількістю опадів, весняні періоди 2005 і 2006 рр. 

 майже рівноцінними і характеризувались як теплі з надмірною вологою у 

2006 р.  

Для характеристики вегетаційного періоду кукурудзи за 20112013 рр. 

використано дані Вінницької обласної метеостанції. Температурний режим 

першої половини вегетації кукурудзи характеризувався перевищенням СБР на 

1–5oС, особливо в червнілипні впродовж усіх трьох років досліджень 

(рис. 2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6  Динаміка показників середньомісячної температури повітря  

у вегетаційний період кукурудзи, оС 
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Перевищення середньомісячних температур на 3–5oС тривало весь період 

вегетації – з травня до вересня у 2012 р. Проте ці місяці значно відрізнялись за 

забезпеченням вологою у деякі роки. Так, у 2011 і 2013 рр. випала надмірна 

кількість опадів, тоді як упродовж усього вегетаційного періоду 2012 р. була 

посуха (рис. 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7  Динаміка місячної суми опадів  

у вегетаційний період кукурудзи, мм 

 

Порівнюючи значення гідротермічного коефіцієнта (ГТК) кожного року 

досліджень із середнім багаторічним показником, можна стверджувати, що 

близькими до оптимальних для вегетації і плодоношення кукурудзи були 

погодні умови 2013 р. (рис. 2.8). Перша половина вегетації 2011 р. за рівнем 

ГТК була сприятливою, а друга, починаючи з серпня  посушливою, що 

негативно позначилося на формуванні качанів кукурудзи та зернин. Рівень ГТК 

упродовж вегетаційного періоду у 2012 р. був дуже низьким, що свідчить про 

екстремальні умови для розвитку рослин кукурудзи і накопичення зеленої маси, 

адже тривалий період (травеньлипень) спостерігалася аномальна спека та 
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посуха. Проте в серпні випала задовільна кількість опадів, що дуже важливо для 

формування врожаю зерна.  

 

 

 

 

Рис. 2.8  Динаміка показників гідротермічного коефіцієнта (ГТК) 

у вегетаційний період кукурудзи 

 

За даними Київської обласної метеостанції охарактеризовано погодні 

умови вегетаційного періоду культури огірка на території Сквирського району 

за 2008–2010 рр. Проаналізувавши погодні умови встановлено, що 

температурний режим усього періоду вегетації рослин огірка перевищував 

середній багаторічний рівень на 2–6oС, особливо у 2010 р. (рис. 2.9). 

Перевищення середньомісячних температур на 2–3oС у 2009 р. було лише в 

червні–липні, а в 2008 р. – у липнісерпні. 
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Рис. 2.9  Динаміка середньомісячних показників температури повітря 

у вегетаційний період рослин огірка, оС 

 
Кількість опадів також відрізнялася за роками досліджень. У 2010 р. 

забезпечення вологою рослин огірка в першій половині вегетації було близьким 

до оптимального, а потім змінилось надмірним випаданням опадів і посухою 

(рис. 2.10). Упродовж усього вегетаційного періоду 2008–2009 рр. переважала 

посуха. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10  Динаміка місячної суми опадів 

у вегетаційний період рослин огірка, мм 
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Отже, у роки досліджень біологічної активності ґрунту агроценозу 

культури огірка були контрастними за гідротермічними чинниками і значно 

різнилися за показником ГТК. Розрахунки показали, що 2008 р. (ГТК = 0,7) 

характеризувався як слабко посушливий, 2009 р. (ГТК = 0,6) – 

середньопосушливий, і 2010 р. (ГТК = 1,1) – достатньо вологий, при СБР 

значеннях ГТК = 1,37. 

За період 2008–2010 рр. проаналізовано агрометеорологічні показники 

вегетаційного періоду культури льону-довгунця на території Козелецького р-ну 

Чернігівської обл. Відмічено значні відхилення середньомісячних показників 

температури повітря і суми опадів упродовж усіх вегетаційних періодів від СБР 

(рис. 2.11). Узагальнений аналіз метеорологічних умов показав, що кількість 

опадів упродовж вегетаційних періодів 2008, 2009, 2010 рр. була набагато 

меншою за СБР. 

  а       б 

 

Рис. 2.11  Динаміка місячної суми опадів (а) та температури повітря (б)  

у вегетаційний період льону-довгунця 
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Початкові етапи вегетаційного періоду (квітень–травень) в усі роки 

досліджень характеризувалися недостатньою кількістю опадів і підвищеними на 

2–3оС величинами температури повітря, що мало негативний вплив на 

проростання насіння і сходи рослин льону. 

У фазі бутонізації (червень) 2008 і 2010 рр. температура повітря 

переважала СБР значення на 3,1 і 4,5оС відповідно, а кількість опадів упродовж 

місяця складала лише 37% від СБР. Цей період за значеннями ГТК = 0,4 

характеризується як сильно посушливий. Тоді як 2009 р. за показниками 

гідротермічного режиму червень місяць характеризувався достатньо вологий 

(ГТК = 1,1) – за місячною сумою опадів і значеннями середньодобової 

температури повітря наближався до СБР (ГТК = 1,4). 

Липень місяць у досліджувані роки був контрастним за погодними 

умовами. Особливо спекотним був 2008 р., коли майже вдвічі випало менше 

опадів порівняно з СБР і температура повітря у цей період становила 22оС, 

тобто була вищою за середній багаторічний показник на 2оС. У 2009 р. за такого 

ж рівня температури сума опадів за місяць склала 64 мм, що деякою мірою 

нівелювала негативний вплив підвищених температур. За показником 

гідротермічного коефіцієнта липень 2009 р. характеризувався як слабко 

посушливий (ГТК = 0,9). 

Найбільш жарким видався липень 2010 р., коли середньодобова 

температура повітря становила 26оС із перевищенням СБР на 6оС. Однак у цей 

період випало 94 мм опадів, що майже на 30% більше СБР. За показником 

гідротермічного коефіцієнта (ГТК = 1,2) липень 2010 р. характеризувався як 

достатньо вологий. 

За даними метеопосту Носівської селекційно-дослідної станції 

охарактеризовано погодні умови вегетаційного періоду культури ячменю ярого 

на території Носівського р-ну Чернігівської обл. за 2002–2004 рр. Аналізування 



 

 

106

даних температурного режиму засвідчило (рис. 2.12), що 2004 р. наближався за 

показниками середньомісячної температури повітря до СБР.  

У 2002 і 2003 рр. упродовж усього періоду вегетації рослин ячменю 

спостерігали перевищення середньомісячної на 1–5oС порівняно з СБР, 

особливо у травні 2003 р. і липні 2002 р. – на 4,4oС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12  Динаміка місячної температури повітря  

у вегетаційний період ячменю ярого, оС 

 

Характер і кількість опадів упродовж вегетаційних періодів 

досліджуваних років (рис. 2.13) мав динамічну картину та в цілому був нижче 

від СБР. Значна кількість опадів із перевищенням у 3,5 раза СБР була у травні 

2002 р., у липні 2004 р. – на 13 мм і серпні 2003 р. – майже на 30 мм. 

Найпосушливішим був 2004 р., коли в першій половині вегетації ячменю 

кількість опадів була на рівні 9–22 мм, що майже 24 рази нижче СБР, а в 

червні дощі взагалі відсутні. 
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Рис. 2.13  Динаміка місячної суми опадів  

у вегетаційний період ячменю ярого, мм 

 

Розрахунки ГТК дали змогу охарактеризувати 2002 р. як сприятливий за 

гідротермічними умовами з наближенням за показниками температури повітря і 

кількості опадів до СБР (ГТК = 1,21). У 2003 р. ГТК вегетаційного періоду 

становив 0,99, що характеризує вегетаційний період як достатньо вологий, тоді 

як 2004 р. зі значеннями ГТК = 0,58 був посушливим із критичним періодом для 

рослин у першій половині вегетації (квітеньчервень). 

 

2.2. Методики досліджень 

 

Під час проведення мікробіологічного моніторингу ґрунтів агроекосистем 

використовували методичні підходи, розроблені В. Патикою і О. Шерстобоєвою 

[245]. 

Відбирання зразків ґрунту з природних екосистем і агроекосистем 

проводили з шару ґрунту 020 см і ризосфери рослин [57, 122, 129, 143, 395, 

396] у період коли система досягала клімаксу – стійкого, рівноважного стану 

[10, 11]. 
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При оцінюванні стану ґрунтової мікробіоти та спрямування основних 

біохімічних процесів використовували загальноприйняті у ґрунтовій 

мікробіології методи [122, 129]. Для мікробіологічних аналізів відбирали по 10 г 

ґрунту з кожного варіанта досліду і перелогу (цілини). Наважки вміщували у 

стерильні ступки і диспергували мікроорганізми з ґрунтових часточок методом 

Д. Звягінцева. Готували десятикратні розведення вихідної ґрунтової суспензії, 

які використовували для висівання на елективні середовища для кожної 

еколого-трофічної або таксономічної групи мікроорганізмів.  

Чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних і 

таксономічних груп визначали методом висівання ґрунтової суспензії на 

стандартні поживні середовища: загальна кількість мікроорганізмів – на пептон-

глюкозному агарі з ґрунтовою витяжкою (ПГА), амоніфікуючі бактерії – на 

м’ясопептонному агарі (МПА), спороутворювальні бактерії – на МПА із суслом 

після прогріву при 75оС упродовж 20 хв, стрептоміцети і бактерії, що 

використовують мінеральний нітроген – на крохмаль-аміачному агарі (КАА), 

педотрофних – на ґрунтовому агарі (ГрА), азотфіксувальних бактерій – на 

безнітрогенних середовищах Ешбі та Виноградського, Azotobacter – на 

середовищі Федорова методом обростання грудочок ґрунту, мікроміцети – на 

середовищі Чапека, оліготрофні мікроорганізми – на голодному агарі (ГА), 

фосформобілізуючі – на середовищі Муромцева, нітрифікувальні – на 

голодному агарі з амонійно-магнієвою сіллю, мікроорганізми, які синтезують 

полісахариди – на середовищі Мартіна, мікроорганізми, які синтезують 

меланіни – на середовищі Чапека з рН = 5,0, мікроорганізми, які розкладають 

гумати – на середовищі з гуматом натрію. Чисельність целюлозолітичних 

мікроорганізмів – на середовищі Виноградського в модифікації Пушкінської 

[288].  

Після засіву поживних середовищ їх інкубували при температурі 28оС 

упродовж 5–14 діб (залежно від швидкості росту мікроорганізмів певних груп). 
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Колонії, що виросли на середовищах, підраховували припускаючи, що з кожної 

життєздатної клітини формується одна колонія. Кількість мікроорганізмів 

виражали в колонійутворюючих одиницях (КУО) на 1 г абсолютно сухого 

ґрунту. Для цього термостатно-ваговим методом визначали вологість зразка 

ґрунту, взятого для досліду, і перераховували отриману кількість колоній з 

урахуванням коефіцієнта вологості та розведення ґрунтової суспензії. Посіви 

проводили в трьох повтореннях, отримані дані обробляли методами 

математичної статистики, розраховуючи довірчий інтервал кількості 

мікроорганізмів. 

Уміст загальної біомаси мікроорганізмів у ґрунті  регідратаційним 

методом [39, 393];  

Спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті визначали за 

відповідними коефіцієнтами [11, 200]:  

 Коефіцієнт мінералізації–іммобілізації (Км–і) розраховували за 

відношенням кількості мікроорганізмів, що іммобілізують мінеральні форми 

нітрогену, до чисельності органотрофів за формулою:  

Км–і = СКАА / СМПА,      (2.2) 

де  

СКАА, СМПА – кількість мікроорганізмів, що виросли, відповідно, на 

крохмально-аміачному та мʼясопептонному агарі. 

 Коефіцієнт оліготрофності (Кол) розраховували за відношенням 

чисельності мікроорганізмів, що здатні засвоювати елементи живлення з дуже 

розріджених розчинів до загальної чисельності евтрофних мікроорганізмів за 

формулою: 

Кол = СГА / (СКАА + СМПА),     (2.3) 

де 

СГА – кількість мікроорганізмів, що виросли на голодному агарі. 
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 Коефіцієнт педотрофності (Кпед) розраховували за відношеннями 

кількості мікроорганізмів на ґрунтовому агарі (СГрА) до кількості 

мікроорганізмів, що виросли на мʼясопептонному агарі (СМПА): 

Кпед = СГрА / СМПА .     (2.4) 

Показник трансформації органічної речовини (Ктор) розраховували за 

В. Мухою [217]: 

Ктор = (СМПА + СКАА) × (СМПА / СКАА).  (2.5) 

 

Активність основних біологічних процесів, перебіг яких відбувається за 

участі мікроорганізмів, вивчали за такими показниками: 

 потенціальна целюлозолітична активність ґрунту – визначали 

модифікованим методом Крістенсена [129] із використанням мікрокосмів – 

модельних систем. Швидкість розкладання целюлози оцінювали за втратою 

маси субстрату (стандартна целюлоза, що містить 100% глюкана і 0,04% золи, 

щільність 75 г/м2) упродовж місячного терміну експозиції в оптимальних 

умовах (температура 2527оС, вологість ґрунту  60% ПВ). Цей метод також дає 

змогу візуально спостерігати за розвитком целюлозоруйнівних мікроорганізмів 

за специфічними кольоровими зонами;  

 інтенсивність емісії діоксиду карбону (СО2) або «дихання» ґрунту – 

адсорбційним методом В. Штатнова [381]; 

 потенційну нітрогеназну активність ґрунту – ацетиленовим методом 

Харді в модифікації М. Умарова [129]. 

Біохімічну активність ґрунту визначали у повітряно-сухих зразках [64, 

129, 348, 389]  за активністю ферментів класу оксидоредуктаз і гідролаз:  

 каталази (КФ 1.11.1.6) – газометричним методом за кількістю 

виділеного молекулярного оксигену при температурі 22,5–23,0оС, субстрат  

3%-й розчин перекису водню, см3 О2/г ґрунту. Для створення оптимальних умов 



 

 

111

перебігу ферментативної реакції додатково в ґрунт вносили СаСО3 у 

співвідношенні  ґрунт : СаСО3 2 : 1; 

 поліфенолоксидази (о-Дифенол: кисень-оксидоредуктаза КФ 1.10.31) і 

пероксидази (Донор: Н2О2-оксидоредуктаза КФ 1.11.17) – колориметричним 

методом А. Галстяна з використанням як субстрату 1%-го розчину пірогалолу, 

мг пурпургаліна /10 г ґрунту; 

 аскорбатоксидази (КФ 1.10.3.3) – йодометричним методом із 1%-м 

розчином аскорбінової кислоти, мг ДГАК/100 г ґрунту; 

 інвертази (β-фруктофуранозідаза КФ 3.2.1.26) – колориметричним 

методом А. Галстяна із 5%-м розчином сахарози, мг глюкози/г ґрунту за 24 год; 

 уреази (карбамід-амідогідролаза КФ 3.4.4) – колориметричним методом 

із 10%-м розчином сечовини, мг амонійного N/10 г ґрунту за 24 год; 

 протеаз (пептид-гідролаз КФ 3.4.4) – колориметричним методом із  

1%-м розчином желатини, мг амінного нітрогену /10 г ґрунту; 

 фосфатази (фосфогідролазамоноефірів ортофосфорної кислоти 

КФ 3.1.3.2)  колориметричним методом із фенолфталеїн фосфатом Na, 

мг P2O5/10 г ґрунту. 

Коефіцієнт гумусонакопичення (Кгум) розраховували за співвідношенням 

активності поліфенолоксидази до пероксидази [362]. 

Загальний уміст гумусу в ґрунті визначали за І. Тюріним із подальшим 

перерахунком на вміст карбону органічних сполук ґрунту (Сорг) із 

застосуванням коефіцієнта 1,724, припускаючи, що в гумусі міститься у 

середньому 58% карбону [23, 397].  

Концентрацію іонів гідрогену (рН) ґрунтового розчину визначали 

потенціометричним методом за ДСТУ ISO 10390 : 2001. 
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Фітотоксичність ґрунту визначали методом Д. Гродзинського у 

модифікації МочаловаШерстобоєва із використанням ґрунтових пластинок і 

тест-культури Raphanus sativum [298, 394]. 

Визначення розвитку і поширення хвороб пшениці озимої проводили 

загальноприйнятими методами [32, 223, 250]. 

Оцінювання ґрунтів за ступенем їх збагаченості мікроорганізмами і 

ферментами проводили з використанням відповідних шкал Д. Звягінцева [128]. 

Показник екологічної стійкості ґрунту (ЕС) розраховували 

використовуючи значення інтенсивності емісії діоксиду карбону (СО2) [164, 

240] за формулою: 

ЕС = І1  І2 × 100 / І1,     (2.6) 

де  

ЕС  екологічна стійкість ґрунту, %; 

І1  інтенсивність респірації СО2 з ґрунту цілинної ділянки, мг СО2/кг 

ґрунту за добу; 

І2  інтенсивність респірації СО2 з ґрунту досліджуваної ділянки, мг 

СО2/кг ґрунту за добу. 

Для оцінювання функціональної структури мікробіоценозу ґрунту 

залежно від виду добрив і погодних умов року було використано 

модифікований метод кореляційних плеяд [152, 281] та відповідну комп’ютерну 

програму їх побудови, розроблену в Гарвардському університеті [530]. 

З використанням граф-аналізу виконано обробку багатофакторних даних у 

дослідженнях біологічних систем, а саме оцінено отриману інформацію про 

структуру і закономірності функціонування екосистем та чинники, які 

впливають на біосистемні процеси [197, 337]. 

За даними дисперсійного аналізу з’ясовували частку впливу (%) різних 

факторів як окремо кожного, так і частку впливу комбінації факторів на 

структуру мікробіоценозу для кожного типу ґрунту [117, 188, 235, 612]. 
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Варіабельність біологічних показників розраховували за формулою [117, 

188]: 

V = ϭ × 100 / xсер ,       (2.7) 

де  

V – коефіцієнт варіації, %; 

ϭ  – стандартне відхилення; 

хсер – середньоарифметичне значення показників. 

Оцінювання стану ґрунту різних агроекосистем за біодіагностичними 

показниками проводили за функцією бажаності Харрінгтона [163] та шкали 

бажаності значень параметрів біологічної активності. Дуже добрий стан 

системи характеризується показником узагальненої бажаності від 1,00 до 0,80; 

добрий – 0,80–0,63; задовільний – 0,63–0,37; поганий – 0,37–0,20; дуже поганий 

– ≤ 0,20–0,00.  

Під час розрахування інтегрального показника біологічного стану 

ґрунту (ІПБС) за 100% приймалося максимальне значення кожного 

біологічного показника в ґрунті і у відношенні до нього у відсотках виражали 

значення цього самого показника в інших варіантах досліду. Ця методика дає 

змогу інтегрувати (об’єднати) відносні значення різних показників, абсолютні 

значення яких не можуть бути об’єднані, оскільки мають різні одиниці виміру 

[147]. 

Для моделювання продуктивності агроекосистеми використано 

математичні методи, засновані на розробленні регресійних рівнянь залежності 

врожайності культур від різних агротехнічних заходів і погодних умов [117] і 

поєднаному застосуванні регресійних та імітаційних моделей [321]. Для 

побудови математичної моделі одночасного впливу кількох чинників 

(незалежних змінних, предикторів) на залежну змінну використовували 

ускладнений варіант простої лінійної регресії  модель множинної лінійної 

регресії [36, 199, 209, 391]. 
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Статистичне оброблення отриманих результатів експериментів 

здійснювали за Б. Доспєховим [117] із використанням комп’ютерних програм.  

У дослідженнях та підготовленні розділу 1 також використано офіційні 

статистичні дані Державної служби статистики України [104], Продовольчої і 

сільськогосподарської організації ООН (ФАО) [467], Міністерства аграрної 

політики та продовольства України [207], ДУ «Інститут охорони ґрунтів 

України», Дослідного інституту органічного сільського господарства (FIBL), 

бази даних Всесвітньої метеорологічної організації (WMO) [606], Всесвітнього 

банку (Climate Change Knowledge Portal) та Глобальної адаптаційної ініціативи 

(ND-GAIN) [532]. 
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РОЗДІЛ 3 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МІКРОБІОЦЕНОЗІВ У ҐРУНТАХ 

АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНИХ І ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 

 

 

Антропогенна діяльність призводить до загострення негативних явищ, 

пов’язаних із деградацією та забрудненням навколишнього природного 

середовища, що в результаті впливає на якість життя і здоров’я людини. 

Особливо небажаний прояв антропогенного впливу на ґрунтове середовище 

проявляється за ведення сільського господарства тобто в агроекосистемах, де 

нераціональне застосування засобів хімізації, механічного обробітку ґрунту та 

інших технологічних прийомів призводить до зміни його показників 

(агрохімічних, агрофізичних, фітосанітарних, санітарно-гігієнічних, 

біопродукційних тощо), до розбалансування і втрати стійкості екосистеми 

загалом [13, 178, 220, 225, 282, 534]. 

Ґрунт є невід’ємною складовою будь-якої агроекосистеми. Його 

функціонування тісно пов’язано із життєдіяльністю мікроорганізмів, які є 

основними чинниками ґрунтоутворювального процесу, фітосанітарного стану та 

живлення рослин. Водночас мікробіологічна складова ґрунту є чутливим 

індикатором середовища існування. Мікроорганізми здатні виявляти ті 

найменші зміни, що відбуваються у ґрунті, тоді як на рівні вищих організмів ці 

зміни проявляються значно пізніше. Власне мікробіота та її структурно-

функціональна активність можуть виступати як екологічні й біохімічні 

індикатори різних антропогенних чинників та змін ґрунтово-кліматичних умов 

[11, 225, 286, 388, 555]. 
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3.1. Характеристика мікробіоценозів різних типів ґрунту 

 

Екологічний стан ґрунту характеризують якісні та кількісні зміни в 

структурі мікробного ценозу та співвідношення чисельності мікроорганізмів 

певних еколого-трофічних груп, які показують відповідну реакцію на дію різних 

чинників, у т.ч. і антропогенних [5, 13, 79, 194, 351]. Особлива роль ґрунту 

полягає в накопиченні еволюційної інформації. Збереження такої інформації в 

ґрунтових характеристиках дає можливість зрозуміти механізми 

функціонування та розвитку біогеоценозів. Найбільшою мірою це стосується 

цілинних ґрунтів, які відображають історію розвитку і сучасний стан 

ландшафтів.  

Природні біогеоценози характеризуються високою біорізноманітністю і 

стійкістю до дії чинників навколишнього природного середовища. Здатність 

щодо саморегулювання і ефективного використання енергоресурсів природних 

екосистем забезпечується завдяки численним трофічним рівням і високому 

адаптивному потенціалу організмів, що входять до складу біоценозу, тобто 

створюються умови для компенсаторних реакцій у разі порушення певних 

ланцюгів у системі. Все це спонукає до вивчення природних механізмів 

функціонування ґрунту, оскільки такі екосистеми є найдосконалішими. Види 

організмів, які в ньому мешкають, у процесі еволюції настільки пристосувались 

один до одного, що лише в сукупності вони забезпечують цілісність і 

оптимальну структуру екосистеми [221]. 

Аналізування результатів багаторічних досліджень засвідчило чітку 

диференціацію вмісту загальної кількості мікроорганізмів у ґрунті природних 

біоценозів і агроценозів залежно від їх типу (табл. 3.1), при цьому було 

зафіксовано відсутність радикальних коливань у структурі мікробіоценозів 

ґрунту природних екосистем. 
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Таблиця 3.1 

Вміст загальної кількості мікроорганізмів (на ПГА) у ґрунті природних і 

агроекосистем, 20012010 рр., млн КУО/г абс. сух. ґрунту 

Тип ґрунту, область 
Природна екосистема 

(цілина, переліг) 
Агроекосистема 

Степ 
Чорнозем звичайний 
малогумусний 
(Донецька обл.) 

28,6±0,4 
14,9±0,3* 

19,3±0,3** 

Темно-каштановий солонцюватий 
(Херсонська обл.) 

24,5±0,3 
11,6±0,3 
16,2±0,2 

Лісостеп 
Чорнозем глибокий 
малогумусний 
(Київська обл.) 

27,3±0,3 
13,5±0,2 
17,9±0,3 

Чорнозем типовий 
середньогумусний 
(Полтавська обл.) 

30,3±0,4 
16,8±0,4 
21,6±0,3 

Чорнозем опідзолений 
середньосуглинковий 
(Хмельницька обл.) 

24,2±0,2 
12,4±0,2 
16,6±0,3 

Сірий лісовий  
(Вінницька обл.) 

6,2±0,2 
2,8±0,2 
5,2±0,2 

Полісся 
Темно-сірий опідзолений  
(Рівненська обл.) 

9,5±0,2 
4,4±0,2 
7,6±0,2 

Дерново-середньопідзолистий 
(Чернігівська обл.) 

5,4±0,2 
1,2±0,1 
4,5±0,2 

* – чисельник – варіант без добрив; ** – знаменник – варіант із 
оптимізованими (збалансованими) дозами застосування добрив та інших 
агротехнічних заходів, що забезпечують максимальну продуктивність. 

 

Найвищі показники вмісту загальної кількості мікроорганізмів у ґрунті 

були властиві чорноземам та темно-каштановому ґрунту, в яких мікробне 

угруповання становить 24,230,3 млн КУО/г ґрунту. Проміжне положення 

посідають темно-сірий і сірий лісовий ґрунти, в яких загальний вміст 

мікроорганізмів майже втричі нижчий ніж у чорноземах. 
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Для дерново-підзолистого ґрунту характерним був найменший вміст 

загальної кількості мікроорганізмів  5,4 млн КУО/г ґрунту, що цілком 

природньо для ґрунтів із низьким умістом органічної речовини і запасами 

біогенних елементів живлення, кислою реакцією ґрунтового середовища, малою 

потужністю гумусового горизонту. Це було підтверджено розрахунками 

коефіцієнта парної кореляції (r) між умістом загальної кількості мікроорганізмів 

у ґрунті перелогу з умістом гумусу і рН середовища, який становив 0,76 і 0,73, 

відповідно. 

Залучення ґрунту в сільськогосподарське виробництво та застосування 

різних агрозаходів призводить до істотних змін у кількісному складі 

мікроорганізмів, перебудови структури мікробного ценозу та його 

функціонуванні. Наші дослідження показали, що найвагоміший вплив 

сільськогосподарської діяльності на ґрунтову мікробіоту відбувався на 

малородючих ґрунтах  дерново-підзолистих і сірих, де тривале вирощування 

агрокультур без унесення добрив призводило до зниження загальної 

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

високою буферною здатністю і вмістом органічної речовини (гумус 45%) 

зниження загальної чисельності мікроорганізмів відбувалось лише у 1,82,0 

раза. Тобто родючі ґрунти, маючи вищу буферну здатність, є стійкішими щодо 

вразливості ґрунтової мікробіоти до різних агротехнічних заходів, зокрема, 

різних видів добрив. 

За застосування агрозаходів, спрямованих на отримання максимальної 

продуктивності (збалансоване поєднання різних видів мінеральних, органічних і 

біологічних добрив), спостерігали позитивну реакцію ґрунтової мікробіоти у 

різних типах ґрунту, а саме  підвищення загальної кількості мікроорганізмів у 

середньому в 1,34,1 раза порівняно з варіантами без унесення добрив. До того 

ж найбільший позитивний вплив агрозаходів на мікробне угруповання був на 
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дерново-підзолистих ґрунтах. Тобто такі ґрунти є найбільш чутливі до різних 

агрозаходів. 

За детальнішого вивчення кількісного складу мікроорганізмів основних 

еколого-трофічних і таксономічних груп також спостерігали чітку 

диференціацію за їх умістом у природних біоценозах залежно від типу ґрунту 

(табл. 3.2).  

Для ґрунтів із низьким умістом органічної речовини і кислою реакцією 

середовища (дерново-підзолистий, сірий лісовий) характерним був найбільший 

вміст міцеліальних організмів (мікроміцетів, стрептоміцетів) і бактерій, що 

використовують мінеральний нітроген.  

Так, у дерново-підзолистому ґрунті спостерігали високу чисельність 

мікроміцетів, кількість яких коливалась у межах 36–85 тис. КУО/ г ґрунту та 

відносно невелика кількість евтрофів (0,4–2,2 млн КУО/г ґрунту) та 

азотфіксувальних мікроорганізмів (1,0–1,6 млн КУО/г ґрунту). 

Дослідження показали, що функціонування мікробіоценозів чорноземних 

ґрунтів зони Лісостепу з умістом гумусу 4,15,4%, підпорядковувалось 

загальним тенденціям. Вони є найбільш біогенними і, як свідчать наші 

дослідження, характеризуються високим умістом бактерій, здатних 

асимілювати нітроген органічних і мінеральних сполук. Для цих ґрунтів 

властива висока чисельність бактерій, що використовують нітроген органічних 

(6,458,40 млн КУО/г ґрунту) і мінеральних сполук (6,357,05 млн КУО/г 

ґрунту), педотрофних мікроорганізмів (17,120,4 млн КУО/г ґрунту). В 1 г 

ґрунту орного шару міститься в середньому до 7,25 млн КУО бактерій, здатних 

фіксувати молекулярний нітроген повітря. 
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Таблиця 3.2 
Кількісна характеристика мікроорганізмів основних груп у різних типах ґрунту природної екосистеми, 

20012010 рр. 

Бактерії, що використовують  

мінеральний 
нітроген (КАА) 

органічний 
нітроген (МПА) 

Азотфік-
сувальні 

Педо-
трофні 
(ГрА) 

Стрепто-
міцети 
(КАА)  

Оліго-
трофні 
(ГА) Тип ґрунту, область 

млн КУО/г абс. сух. ґрунту 

Мікро-
міцети, 

тис. КУО/ г 
абс. сух. 
ґрунту 

Степ 
Чорнозем звичайний 
(Донецька обл.) 

2,1÷11,9* 
7,00** 

3,9÷11,2 
7,55 

6,1÷8,8 
7,45 

18,1÷21,0 
19,6 

0,6÷0,8 
0,7 

19,8÷23,9 
21,85 

38÷65 
51,5 

Лісостеп 
Чорнозем глибокий  
(Київська обл.) 

1,9÷10,8 
6,35 

4,0÷8,9 
6,45 

6,0÷8,5 
7,25 

16,2÷18,0 
17,1 

0,4÷0,9 
0,65 

17,1÷20,8 
18,95 

40÷55 
47,5 

Чорнозем типовий  
(Полтавська обл.) 

2,2÷11,9 
7,05 

4,1÷12,7 
8,40 

5,8÷8,6 
7,20 

18,1÷22,7 
20,4 

0,6÷0,9 
0,75 

19,1÷27,2 
23,15 

33÷81 
57,0 

Чорнозем 
опідзолений 
(Хмельницька обл.) 

2,1÷11,6 
6,85 

3,6÷12,3 
7,95 

3,9÷7,2 
5,55 

17,2÷22,5 
19,9 

0,4÷0,9 
0,65 

19,2÷28,2 
23,7 

20÷75 
47,5 

Сірий лісовий 
(Вінницька обл.) 

0,3÷2,7 
1,50 

0,3÷2,4 
1,35 

3,2÷6,5 
4,85 

3,5÷4,3 
3,9 

0,5÷0,8 
0,65 

3,2÷4,6 
3,9 

32÷68 
50,0 

Полісся 
Темно-сірий 
опідзолений 
(Рівненська обл.) 

0,5÷3,8 
2,15 

0,3÷3,6 
1,95 

9,8÷10,4 
10,1 

5,4÷5,8 
5,6 

0,5÷0,9 
0,7 

4,8÷6,6 
5,7 

28÷59 
43,5 

Дерново-
середньопідзолистий  
(Чернігівська обл.) 

0,5÷2,7 
1,60 

0,4÷2,2 
1,30 

1,0÷1,6 
1,3 

3,2÷3,7 
3,5 

0,7÷1,1 
0,90 

2,9÷4,1 
3,5 

36÷85 
60,5 

* – чисельник – межі коливань чисельності мікроорганізмів; ** – знаменник – середні значення. 120 
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За розрахунками співвідношення чисельності мікроорганізмів певних груп 

проаналізовано спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунтах України 

(табл. 3.3). Чорноземним ґрунтам властиві низькі значення коефіцієнта 

мінералізації–іммобілізації (0,860,98) та високі показники коефіцієнта 

педотрофності (2,72,9). Навпаки для ґрунтів із невисоким умістом органічної 

речовини характерно високі показники коефіцієнта мінералізації–іммобілізації 

(1,101,23) і низькі значення коефіцієнта педотрофності (2,22,6) і 

оліготрофності (1,21,4).  

 

Таблиця 3.3 

Спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті природних екосистем 

Коефіцієнт  

Тип ґрунту, область мінералізації 
іммобілізації  

Км–і 

оліго-
трофності 

Кол 

педо-
трофності 

Кпед 

Показник 
трансфор-

мації 
органічної 
речовини 

Ктор 
Чорнозем звичайний 
(Донецька обл.) 

0,93 1,5 2,8 15,69 

Чорнозем глибокий 
(Київська обл.) 

0,98 1,5 2,7 13,00 

Чорнозем типовий  
(Полтавська обл.) 

0,84 1,5 2,9 18,41 

Чорнозем 
опідзолений 
(Хмельницька обл.) 

0,86 1,6 2,9 17,18 

Сірий лісовий  
(Вінницька обл.) 

1,11 1,4 2,6 2,57 

Темно-сірий 
опідзолений  
(Рівненська обл.) 

1,10 1,4 2,6 3,72 

Дерново-
середньопідзолистий 
(Чернігівська обл.) 

1,23 1,2 2,2 2,36 

 



 122 

 

Вищезазначене підтверджено і значеннями показника трансформації 

органічної речовини (Ктор). Дослідження показали, що в чорноземних ґрунтах 

процес трансформації органічних речовин проходив активніше (майже в 

58 рази) порівняно з ґрунтами із низьким умістом гумусу. 

За усередненими даними вмісту загальної кількості мікроорганізмів 

проведено оцінювання різних типів ґрунту агроекосистем за ступенем їх 

збагаченості мікроорганізмами [128]. До І групи з оцінкою «дуже багата» з 

середніми значеннями 13,919,2 млн КУО/г ґрунту вмісту загальної кількості 

мікроорганізмів у ґрунті агроекосистем віднесено чорноземи і темно-

каштановий, до ІІ групи «багата»  темно-сірий ґрунт (6,0 млн КУО/ г ґрунту), 

до ІІІ групи «середня»  сірий лісовий (4,0 млн КУО/ г ґрунту), до ІУ групи 

«бідна»  дерново-середньопідзолистий ґрунт (2,85 млн КУО/ г ґрунту) 

(табл. 3.4).  

 

Таблиця 3.4 

Оцінка різних типів ґрунту агроекосистем  

за ступенем їх збагаченості мікроорганізмами  

Група 
Збагаченість 

ґрунтів,  
млн КУО/ г ґрунту

Оцінка Тип ґрунту 

І > 12 Дуже багата 

Чорнозем звичайний  
Чорнозем типовий  
Чорнозем глибокий  
Чорнозем опідзолений  
Темно-каштановий солонцюватий 

ІІ 106 Багата  Темно-сірий опідзолений  

ІІІ 63 Середня Сірий лісовий  

ІУ < 3 Бідна Дерново-середньопідзолистий  
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Детальніші порівняльні дослідження біологічної активності ґрунту 

агроекосистеми і природної екосистеми та функціонування мікробіоценозу 

ґрунту проведено в умовах БЗ „Асканія Нова” ім. Фальц-Фейна [81, 95]. 

Визначення чисельності мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп 

показало, що для верхнього шару ґрунту агроекосистеми і перелогу було 

характерно рясне заселення оліготрофними бактеріями, що у середньому в 2,6–

3,9 раза перевищувало кількість амоніфікаторів (табл. 3.5). Максимальне 

значення коефіцієнта оліготрофності (Кол = 0,98) зафіксовано у ґрунті 

агроценозу ячменю. За поступової природної трансформації ґрунту, що 

знаходився у сільськогосподарському користуванні, до ковилово-типчакового 

степу (переліг) нівелюється різниця в чисельності оліготрофного і евтрофного 

мікробного угруповання. 

Таблиця 3.5 

Чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп у темно-

каштановому ґрунті різних біотопів, 2001–2003 рр.  

Бактерії, що 
використовують 

органічний 
нітроген 

мінеральний 
нітроген  

Оліго- 
трофні 

Стрепто-
міцети Біотоп 

млн КУО/г ґрунту 

Мікроміцети,
тис. КУО/г 

ґрунту 

Заповідний 
степ 

13,72±0,2 11,85±0,3 10,87±0,1 2,96±0,1 36,62±0,6 

Переліг 5,39±0,1 11,47±0,1 13,79±0,1 3,34±0,1 48,37±0,9 

Агро-
екосистема 

4,33±0,1 12,81±0,2 16,73±0,2 3,45±0,1 54,06±1,2 

 

У ґрунті агроекосистеми відмічено переважання чисельності бактерій, 

асимілюючих нітроген мінеральних сполук, високий вміст амоніфікуючого і 

оліготрофного комплексу бактерій та міцеліальних організмів. 

Інтенсивний розвиток амоніфікуючих бактерій, які беруть участь у 

перетворенні білкових сполук, спостерігається і в ґрунті абсолютно заповідного 
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степу. Водночас дещо знижується чисельність інших мікробних компонентів і 

їх співвідношення. Коефіцієнт мінералізації (Км–і) знижується до 0,9 проти 2,1–

3,0 у ґрунті агроекосистеми, що вказує на меншу інтенсивність 

мінералізаційних процесів. 

Особливе місце у групі міцеліальних організмів посідають стрептоміцети. 

Розподілення стрептоміцетів і мікроміцетів дещо відрізнялось у вивчаємих 

біотопах, але їх кількість залишалась доволі високою.  

Значну різницю чисельності міцеліальних прокаріот і еукаріот можна 

розглядати як вплив чинників формування ґрунтового середовища. 

Стрептоміцетів і мікроміцетів більше в ґрунті агроекосистеми, де створились 

несприятливі умови для функціонування амоніфікаторів. Збільшення кількості 

мікроміцетів і cтрептоміцетів у ґрунті агроекосистеми, а також зростання 

коефіцієнта мінералізації–іммобілізації до 3 свідчить про активний перебіг 

процесів мінералізації органічної речовини ґрунту, що за інтенсивної системи 

ведення землеробства призводить до втрати родючості, а при органічній, 

ресурсозберігаючій – про іммобілізацію поживних речовин добрив і органічних 

сполук у біомасі мікроорганізмів.  

Підвищення чисельності мікроміцетів за відсутності значної активізації 

бактеріальної амоніфікуючої мікробіоти своєю чергою може призвести до 

несприятливих наслідків, зокрема, до зростання токсичності ґрунту і до росту 

чисельності мікроміцетів фітопатогенних форм. Визначення токсичності темно-

каштанового ґрунту різних біотопів виявило зниження схожості насіння тест-

культури, пригнічення розвитку проростків у середньому на 11% у ґрунті 

агроекосистеми, тоді як у ґрунті перелогу цей показник був на рівні 5,5% і в 

абсолютно заповідного степу – 1,6% [95]. 
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3.2. Функціонування мікробіоценозів ґрунту за різних агрозаходів 

 

Кількісна характеристика мікробіоценозів ґрунту за різних систем 

удобрення. У низці антропогенних чинників, що мають місце в сучасних 

агротехнологіях, добривам відводиться першочергове значення. Однак, їх вплив 

на мікробне угруповання досі не до кінця вивчено оскільки залежить від значної 

кількості різних екологічних чинників [472]. 

Дослідження, проведені в різних ґрунтово-кліматичних умовах і за різних 

систем удобрення, показали таку картину (табл. 3.6). Тривале внесення різних 

видів добрив сприяло зміні структури мікробіоценозу ґрунту і перерозподілу 

основних еколого-трофічних і таксономічних груп мікроорганізмів. В 

агроекосистемах виявлено достовірне підвищення чисельності таких груп 

мікроорганізмів як бактерії, що використовують нітроген мінеральних і 

органічних сполук, педотрофних та міцеліальних організмів порівняно з їх 

природними аналогами. Зокрема, в чорноземних ґрунтах агроекосистем 

кількість бактерій, що використовують нітроген мінеральних сполук, порівняно 

з аналогами ґрунтів природних екосистем зросла у 1,8–2,7 раза, бактерій, що 

використовують органічний нітроген – у 1,3–2,5, педотрофних – у 1,2, і 

мікроміцетів – у 1,2–1,4 раза. Особливо чутливо реагували на застосування 

різних видів добрив стрептоміцети, їх кількість зростала майже в 50 разів. 

Аналогічний стан прослідковували і у малородючих ґрунтах [91, 356, 370, 371]. 

Найвища вразливість мікробної екосистеми ґрунту незалежно від типу 

ґрунту була у контрольних варіантах (без тривалого внесення будь-яких 

поживних речовин) і за внесення мінеральних добрив. Тривале використання 

мінеральних добрив порушувало рівновагу в структурі мікробних угруповань 

ґрунту і виявлялось це в зростанні кількості бактерій, які використовують 

нітроген мінеральних сполук, й мікроміцетів, що пояснюється підвищенням 

кислотності та збідненням ґрунту на легкодоступні органічні сполуки. 



Таблиця 3.6 
Кількісна характеристика мікроорганізмів основних груп у 

різних типах ґрунту агроекосистем, 20012010 рр. 
 

Бактерії, що використовують 

мінеральний 
нітроген 

органічний 
нітроген 

Азотфіксу-
вальні 

Стрепто-
міцети  

Педо-
трофні 

Оліго-
трофні 

Варіант  
досліду 

млн КУО/г абс. сух. ґрунту 

Мікроміцети, 
тис. КУО/ г 

абс. сух. ґрунту

Азотобактер, 
% 

обрастання 
грудочок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Степ 
чорнозем звичайний (Донецька обл.) 

Контроль 12,9±0,2 9,4±0,1 6,8±0,2 10,8±0,3 20,3±0,3 25,6±0,3 52,3±1,3 12±0,2 
NPK 14,5±0,4 9,0±0,2 5,9±0,3 14,1±0,3 21,2±0,4 25,4±0,3 59,6±1,3 16±0,2 
Гній  13,8±0,1 14,2±0,2 8,0±0,3 11,3±0,2 19,5±0,2 24,8±0,2 56,1±1,2 26±0,5 
Гній  + NPK 14,2±0,2 13,9±0,2 8,5±0,2 11,5±0,2 20,0±0,1 25,3±0,3 62,3±1,4 28±0,3 

Лісостеп 

чорнозем глибокий (Київська обл.) 

Контроль 15,1±0,3 12,8±0,4 11,5±0,2 18,4±0,5 18,4±0,5 33,0±0,5 47,0±1,3 14,0±1,5 
NPK 15,6±0,3 13,6±0,3 10,7±0,2 21,3±0,4 21,5±0,4 25,0±0,4 63,5±2,3 9,3±1,8 
Гній  14,8±0,2 16,2±0,4 21,2±0,5 14,6±0,4 17,8±0,3 21,0±0,5 52,2±1,4 100 
Гній  + NPK 15,2±0,2 14,9±0,3 35,3±0,6 15,9±0,3 18,4±0,4 16,7±0,3 52,3±1,2 29,0±2,7 

чорнозем типовий (Полтавська обл.) 

Контроль  15,9±0,3 12,6±0,3 4,1±0,5 12,6±0,1 23,2±0,3 38,5±0,4 60,1±3,1 40,1±3,2 
Гній + NPK 16,2±0,4 13,1±0,3 3,9±0,5 18,9±0,2 24,1±0,3 46,5±0,5 77,9±3,1 32,6±6,4 
NРК + 
побічна 
продукція 

14,8±0,2 15,3±0,4 3,4±0,5 14,1±0,1 26,4±0,2 25,9±0,3 68,0±2,8 37,3±2,3 

Солома + N10 15,3±0,2 16,2±0,5 5,2±0,7 15,5±0,2 22,8±0,1 33,5±0,5 77,2±3,4 30,0±5,2 
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Продовження таблиці 3.6 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

чорнозем опідзолений (Хмельницька обл.) 

Контроль 14,2±0,2 13,5±0,2 3,4±0,4 13,6±0,0 22,9±0,3 31,8±0,6 55,2±2,1 100 
NPK 14,4±0,1 12,9±0,4 2,9±0,7 22,1±0,0 23,3±0,2 34,9±0,5 65,5±2,6 66,0±4,0 
Гній 15,3±0,3 17,1±0,4 4,5±0,3 16,4±0,1 22,4±0,1 28,5±0,4 58,3±3,1 97,3±3,2 
Гній  + NPK 18,6±0,4 17,8±0,3 5,3±0,3 16,9±0,0 23,2±0,3 30,8±0,6 58,8±3,7 100 

сірий лісовий (Вінницька обл.) 
Контроль 3,1±0,1 0,9±0,03 3,0±0,2 1,2±0,1 4,2±0,2 4,3±0,2 48,2±1,5 9,0±1,2 
NPK 5,8±0,3 1,1±0,02 2,5±0,1 1,5±0,1 4,9±0,2 5,8±0,3 56,3±1,8 16,6±2,1 

Полісся 

темно-сірий опідзолений (Рівненська обл.) 
Контроль 6,9±0,1 5,4±0,1 10,6±1,0 4,7±0,1 9,3±0,3 18,2±0,3 48,7±1,7 26,0±2,5 
NPK 13,4±0,2 9,3±0,1 10,3±0,4 6,4±0,1 16,2±0,4 32,7±0,4 60,1±3,2 17,3±1,2 
Гній  + NPK 10,3±0,1 11,6±0,2 3,6±0,7 5,3±0,1 12,9±0,4 31,6±0,4 53,3±1,2 16,0±2,6 
NPK  + 
побічна 
продукція + 
сидерат 

12,5±0,2 11,9±0,2 4,1±0,5 5,9±0,1 12,7±0,3 33,2±0,3 60,0±2,5 16,6±1,9 

дерново-середньопідзолистий супіщаний (Чернігівська обл.) 

Контроль  3,4±0,1 2,9±0,1 1,3±0,1 1,0±0,1 3,8±0,2 2,9±0,1 64,9±2,9  
NPK 5,2±0,2 3,2±0,1 0,4±0,0 1,6±0,1 3,4±0,2 3,6±0,2 69,3±4,8  
Гній  2,4±0,1 3,2±0,1 1,6±0,1 0,9±0,0 4,5±0,3 3,2±0,1 58,5±2,8  
Гній + NPK 2,3±0,1 3,4±0,1 1,3±0,0 1,1±0,1 4,3±0,1 3,6±0,2 75,5±2,8  
Сидерат 2,6±0,1 3,8±0,2 1,8±0,0 1,5±0,1 4,5±0,2 2,2±0,2 63,7±3,1  
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Зокрема, в дерново-підзолистому ґрунті чисельність бактерій, здатних 

використовувати нітроген мінеральних сполук, зростала порівняно з грунтом 

контрольного варіанта на 53%, у сірому лісовому – на 87 і в темно-сірому 

опідзоленому – на 94%. 

Більш толерантними до дії мінеральних добрив виявились чорноземні 

ґрунти, в яких відмічено підвищення кількості бактерій, здатних 

використовувати нітроген мінеральних сполук, у середньому на 20–23%. 

Проте спостерігали бурхливий розвиток мікроміцетів і стрептоміцетів та 

зниження чисельності азотфіксувальних мікроорганізмів на 520%. 

Внесення органічних добрив сприяло зростанню частки агрономічно 

цінних груп мікроорганізмів таких як азотфіксувальні. Чисельність 

амоніфікаторів у дерново-підзолистому ґрунті при цьому зростала на 10–

31%, азотфіксувальних на 23–38%. Усе це вказує на надходження до 

мікробного ценозу більшої кількості доступних карбонових і нітрогенних 

сполук та поліпшення трофічного режиму. Серед органічних добрив перевага 

залишалась за традиційним органічним добривом – гноєм, проте заорювання 

у ґрунт сидератів і соломи було не менш позитивним для мікробіоти. 

Органотрофні мікроорганізми також позитивно реагували на внесення 

органічних добрив при поєднанні з мінеральними. 

Аналізування структури мікробних угруповань за даними 

співвідношень чисельності мікроорганізмів певних еколого-трофічних груп 

показало їх залежність від різних систем удобрення (табл. 3.7). Показник 

оліготрофності варіював у межах 0,41–1,59, коефіцієнт мінералізації–

іммобілізації – 0,93–5,27 із максимумом у ґрунті варіанту з унесенням 

мінеральних добрив, що свідчить про підсилення мікробіологічних процесів 

мінералізації органічної речовини і використання нітрогену гумусу, а також 

про вузьке співвідношення карбону до нітрогену в ґрунті. За внесення 

органічних речовин (гній, сидерат, солома) ці показники зменшувалися в 

середньому на 15–50%, що забезпечувало більшу стійкість такої екосистеми 

ґрунту [387]. 
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Таблиця 3.7 

Спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті агроекосистем 

Коефіцієнт 

Варіант досліду мінералізації–
іммобілізації 

Км–і 

оліготрофності 
Кол 

педотрофності 
Кпед  

чорнозем звичайний (Донецька обл.) 
Контроль 1,37 1,15 2,16 
NPK 1,61 1,08 2,36 
Гній  0,97 0,89 1,37 
Гній + NPK 1,02 0,90 1,44 

чорнозем глибокий (Київська обл.) 
Контроль 1,18 1,18 1,44 
NPK 1,15 0,86 1,58 
Гній  0,91 0,68 1,10 
Гній + NPK 1,02 0,55 1,23 

чорнозем типовий (Полтавська обл.) 
Контроль  1,26 1,35 1,84 
Гній + NPK 1,24 1,59 1,84 
NРК + побічна 
продукція 

0,97 0,86 1,73 

Солома 0,94 1,06 1,41 
чорнозем опідзолений (Хмельницька обл.) 

Контроль 1,05 1,15 1,70 
NPK 1,12 1,28 1,81 
Гній 0,89 0,88 1,31 
Гній + NPK 1,04 0,85 1,30 

сірий лісовий (Вінницька обл.) 
Контроль 3,44 1,08 4,67 
NPK 5,27 0,84 4,45 

темно-сірий опідзолений (Рівненська обл.) 
Контроль 3,44 1,08 1,72 
NPK 5,27 0,84 1,74 
Гній + NPK 0,89 1,44 1,11 
NPK + побічна 
продукція + сидерат 

1,05 1,36 1,07 

дерново-середньопідзолистий супіщаний (Чернігівська обл.) 
Контроль  1,17 0,46 1,31 
NPK 1,63 0,43 1,06 
Гній  0,75 0,57 1,41 
Гній + NPK 0,68 0,63 1,26 
Сидерат 0,93 0,41 1,61 
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У ґрунті з мінеральною системою удобрення зростала чисельність 

педотофних і оліготрофних мікроорганізмів та мікроорганізмів, які 

асимілюють мінеральні форми нітрогену, у середньому в 1,3–1,5 раза, що 

відповідно вплинуло на спрямування перебігу основих мікробіологічних 

процесів та значеннях відповідних коефіцієнтів. За внесення мінеральних 

добрив закономірно зростав коефіцієнт мінералізаціїіммобілізації (Км–і), 

завдяки розмноженню мікроорганізмів, які засвоюють мінеральні форми 

біогенних елементів та виконують іммобілізаційну функцію мікробного 

ценозу. 

Тривале внесення органічних добрив значно активізувало 

функціонування органотрофних мікроорганізмів, що підвищувало їхню 

кількість та відповідно знижувало Км–і до 0,75–0,97. Завдяки збагаченню 

ґрунту поживним субстратом для мікроорганізмів унаслідок унесенням 

органічних добрив, кількість евтрофних мікроорганізмів збільшувалась, що 

сприяло зниженню значень коефіцієнта педотрофності до 1,10–1,41 та 

оліготрофності – до 0,57–0,89. Визначені показники свідчать про сприятливі 

умови як для позитивного балансу гумусу в ґрунті, так і живлення рослин. 

Кількісна характеристика мікробіоценозів ґрунту за різних способів 

його обробітку. В агроекосистемах важливе значення для регулювання 

біологічних процесів ґрунту мають способи його механічного обробітку. 

Зміна фізико-механічного складу ґрунту, яка відбувається за впливу 

технологій обробітку, позначається на водному, повітряному та тепловому 

режимах ґрунту, тобто на його мікрокліматі [30, 267, 284, 297]. За таких умов 

відбуваються структурні і функціональні зміни у складі мікробних 

угруповань: зміна домінуючих видів, стратегій їх росту, шляхів мікробної 

трансформації гумусу та ін. [35, 138, 192]. 

Результати проведених досліджень показали, що спосіб обробітку 

ґрунту має істотний вплив на мікробні угруповання, змінюючи чисельність 

основних таксономічних і еколого-трофічних груп мікроорганізмів. Зокрема, 

в умовах стаціонарного польового досліду Інституту сільського господарства 
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Полісся НААН на дерново-підзолистому ґрунті під час дослідження 4-х 

різних систем обробітку ґрунту встановлено, що найвищий вміст загальної 

кількості мікроорганізмів був у варіантах із застосуванням плоскорізного 

глибокого і чизельного обробітку, відповідно 1,691,98 та 1,461,85  

млн КУО/г ґрунту (рис. 3.1). У варіантах із глибокою оранкою вміст 

загальної кількості мікроорганізмів був мінімальним – на рівні 1,24–1,55  

млн КУО/г ґрунту. 

 

Рис. 3.1  Загальна кількість мікроорганізмів (на ПГА)  

у дерново-підзолистому ґрунті за різних способів його обробітку:  

1  оранка; 2  плоскорізний глибокий обробіток; 3  плоскорізний 
різноглибинний обробіток; 4  чизельний обробіток 

 
Крім того чітко простежуються відмінності у співвідношенні певних 

функціональних груп мікроорганізмів (табл. 3.8). Встановлено, що за оранки 

чисельність амоніфікаторів у ґрунті є нижчою в середньому в 1,5–2,3 раза у 

варіанті без унесення добрив і в 1,3–1,8 за внесення одинарної дози 

мінеральних добрив (N50P50K50) та в 1,1–1,4 раза – за внесення півтори дози 

мінеральних добрив (N75P75K75), ніж за різних технологій поверхневого 

обробітку ґрунту. І навпаки, чисельність бактерій, що використовують 
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мінеральний нітроген, достовірно зменшувалась у середньому на 14–25% у 

варіантах із застосуванням плоскорізного і чизельного обробітку.  

 

Таблиця 3.8 

Кількісна характеристика мікробіоценозу дерново-підзолистого ґрунту 

за різних способів його обробітку в агроценозі пшениці озимої 

Бактерії, що 
використовують 

мінеральний 
нітроген 

органічний 
нітроген  

Оліго-
трофні 

Педо-
трофні 

Стрепто-
міцети Варіант 

млн КУО/г ґрунту 

Мікроміцети,
тис. КУО/г 

ґрунту 

Оранка 
Контроль  
(без добрив) 

5,1±0,2 2,1±0,1 7,5±0,2 3,5±0,2 0,9±0,1 65±1,8 

N50P50K50 5,8±0,1 3,1±0,1 6,2±0,1 4,6±0,2 1,6±0,2 102±2,1 
N75P75K75 5,9±0,1 3,6±0,1 6,5±0,1 5,9±0,2 1,6±0,2 112±1,5 

Плоскорізний глибокий обробіток 
Контроль 
(без добрив) 

4,2±0,2 3,7±0,1 7,3±0,2 3,9±0,1 1,5±0,1 117±2,3 

N50P50K50 4,6±0,1 4,2±0,1 7,0±0,1 4,3±0,2 1,9±0,1 136±2,6 
N75P75K75 4,9±0,1 4,6±0,1 6,9±0,1 4,8±0,2 2,3±0,1 138±2,6 

Плоскорізний різноглибинний обробіток 
Контроль  
(без добрив) 

3,5±0,1 3,1±0,1 6,6±0,2 3,2±0,2 1,3±0,1 101±2,1 

N50P50K50 4,2±0,2 3,9±0,2 5,8±0,2 3,7±0,1 1,6±0,2 122±1,9 
N75P75K75 4,8±0,2 4,1±0,2 5,3±0,2 4,2±0,2 1,9±0,2 135±2,2 

Чизельний обробіток 
Контроль  
(без добрив) 

4,3±0,2 4,8±0,2 6,9±0,1 4,4±0,2 2,1±0,1 122±1,5 

N50P50K50 4,9±0,1 5,5±0,2 6,1±0,1 5,1±0,1 2,3±0,1 156±2,7 
N75P75K75 5,1±0,1 5,0±0,1 5,9±0,1 5,3±0,1 2,4±0,1 161±3,0 

 
Чисельність міцеліальних організмів як і амоніфікаторів також 

зростала у ґрунті за застосування безполицевих технологій обробітку ґрунту, 

що пояснюється наявністю більшої кількості свіжої органічної речовини у 

верхніх шарах ґрунту, яку мікроорганізми використовують як джерело 

енергії і поживних речовин. А тому чисельність мікрофлори розсіювання 

(оліготрофні мікроорганізми) зменшувалась у варіантах досліду із внесенням 

різних доз мінеральних добрив на оранці в середньому на 13–17% і за 
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ґрунтозахисних технологій: чизельного обробітку – на 12–14%, 

плоскорізного різноглибинного – на 12–20, плоскорізного глибокого – на 4,0–

5,5%. 

Впливаючи на чисельність мікроорганізмів у ґрунті за різних 

технологій його обробітку, спрямованість мікробіологічних процесів також 

визначалась застосуванням цих агрозаходів (рис. 3.2). Зокрема, напруженість 

процесів мінералізаціїіммобілізації була найвищою у ґрунті варіантів із 

оранкою (Кмі = 1,642,43) (рис. 3.2 а), що перевищувало майже в 1,62,7 раза 

відповідні показники порівняно з іншими технологіями механічного 

обробітку ґрунту на варіантах із різними дозами мінеральних добрив. За 

чизельного обробітку цей показник був найнижчим, що свідчить про 

уповільнення процесів мінералізації органічної речовини у ґрунті і різниця з 

іншими технологіями на контрольних варіантах становила 25,526,6% 

порівняно з плоскорізним обробітком і 170%  проти оранки. Порівняння 

способів обробітку ґрунту з урахуванням доз мінеральних добрив засвідчило, 

що збільшення дози мінеральних добрив у технологіях із різноглибинним 

обробітком і чизелем призводить до активізації процесів мінералізації та 

засвоювання нітрогенних сполук у ґрунті в середньому до 13%.  

Подібні залежності спостерігали у розрахунках коефіцієнта 

педотрофності (рис. 3.2 б), що характеризує ступінь освоєння органічної 

речовини ґрунту мікробіотою. Найвищий показник розкладання органічної 

речовини ґрунту був у варіантах із застосуванням оранки (Кпед = 1,481,67) та 

мав пряму залежність від унесених доз мінеральних добрив. Порівняно з 

іншими способами обробітку ґрунту оранка сприяла активізації процесу 

розкладання гумусу і активність його мінералізації у ґрунті контролю 

переважала відповідні показники варіантів із плоскорізним глибоким і 

різноглибинним обробітком на 37–38% і чизелем – на 55%, за внесення 

одинарної дози мінеральних добрив відповідно на 31–36% і 37%, при півтори 

дози мінеральних добрив – на 37–38% і 35%, відповідно. Варіанти з 

плоскорізним обробітком ґрунту з різними їх комбінаціями були майже 

рівнозначні за значеннями коефіцієнта педотрофності. 
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Рис. 3.2  Спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті  

агроценозу пшениці озимої за різних способів механічного обробітку, 

2000–2002 рр. (Житомирська обл.): 1 – оранка; 2 – плоскорізний глибокий 

обробіток; 3 – плоскорізний різноглибинний обробіток; 4 – чизельний 

обробіток; а – коефіцієнт мінералізаціїіммобілізації (Км–і); б – коефіцієнт 

педотрофності (Кпед); в – коефіцієнт оліготрофності (Кол) 

 

Встановлено, що незалежно від технологій механічного обробітку 

ґрунту в контрольних варіантах (без добрив) коефіцієнт оліготрофності був 

найвищим Кол = 0,76–1,04 (рис. 3.2 в). При порівнянні способів обробітку 

ґрунту за показником оліготрофності встановлено його високі значення в 

технології застосування глибокої оранки і плоскорізного різноглибинного 

обробітку. Такі дані співпадають із результатами досліджень 
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І. Малиновської, М. Патики, А. Балаєва, О. Тонхи та ін. дослідників [192, 

215, 246, 328]. 

Також у зоні Лісостепу в умовах стаціонарних польових дослідів було 

проведено порівняльні дослідження різних способів обробітку чорнозему 

типового (Полтавська обл.) і чорнозему опідзоленого (Хмельницька обл.) на 

варіантах із унесенням органічних добрив.  

Дослідження, проведені на чорноземі типовому, показали, що 

технологія з мінімізацією обробітку ґрунту відіграє стабілізуючу роль у 

формуванні кількісного складу мікробного ценозу (табл. 3.9).  

 
Таблиця 3.9 

Чисельність мікроорганізмів у чорноземі типовому за різних способів 

обробітку і систем удобрення (кукурудза, 20032005 рр.) 

Бактерії, що 
використовують 

органічний 
нітроген 

мінеральний 
нітроген  

Оліго-
трофні 

Педо-
трофні

Стрепто-
міцети Варіант 

млн КУО/г ґрунту 

Мікроміцети,
тис. КУО/г 

ґрунту 

Чизельний обробіток  

Контроль 5,1±0,1 6,1±0,2 11,5±1,3 7,6±1,1 0,54±0,02 53,8±2,2 

Гній 8,4±0,2 5,7±0,1 10,2±1,1 6,9±0,9 0,77±0,01 66,5±3,1 

Солома+N10 7,8±0,2 6,9±0,4 9,8±0,9 7,4±1,2 0,63±0,02 78,4±2,3 

Комбінований обробіток 

Контроль 4,6±0,1 7,9±0,2 14,2±1,2 8,7±1,3 0,66±0,01 88,4±1,1 

Гній  7,9±0,2 9,1±0,1 13,2±1,4 7,6±1,2 0,91±0,02 95,1±2,4 

Солома+N10 8,8±0,4 11,2±0,3 13,9±2,1 8,3±1,4 0,89±0,01 91,9±3,2 

 
Порівнюючи технологію чизелювання із комбінованим обробітком, 

який включає оранку під просапні культури та плоскоріз під культури 

суцільного посіву встановлено, що чисельність амоніфікувальних 

мікроорганізмів була майже на одному рівні і в середньому становила 5,18,4 

й 4,68,8 млн КУО/г ґрунту, відповідно. До того ж у варіантах із унесенням 

органічних добрив чисельність бактерій, що використовують органічний 
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нітроген, значно зростала  на 5365% при застосуванні чизельного і на 

7291% за технології комбінованого обробітку ґрунту.  

Чисельність мікроорганізмів, що використовують мінеральний 

нітроген, за комбінованого обробітку в 1,31,6 раза перевищувала їх 

кількість у відповідних варіантах досліду із застосуванням чизелю. Таку 

тенденцію відмічено і для міцеліальних організмів – за комбінованого 

обробітку ґрунту чисельність стрептоміцетів і мікроміцетів була найвищою з 

переважанням у середньому в 1,21,6 раза.  

Встановлено збільшення різниці між умістом бактерій, що 

використовують органічний і мінеральний нітроген, за комбінованого 

обробітку ґрунту, що свідчить про прискорення мінералізаційних процесів 

органічної речовини ґрунту, активне використання мікроорганізмами 

мінеральних форм нітрогену й порушення трофічних зв’язків. Це 

підтверджується і підвищенням чисельності оліготрофної та педотрофної 

мікробіоти порівняно з відповідними показниками на варіантах досліду з 

безполицевим (чизельним) обробітком ґрунту, а також розрахунками 

коефіцієнтів Км–і, Кол, Кпед (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3  Спрямованість мікробіологічних процесів у чорноземі 

типовому за різних способів механічного обробітку, 2003–2005 рр.:  

1 – чизельний обробіток; 2 – комбінований обробіток 
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Як видно з рисунку 3.3, за комбінованого обробітку ґрунту коефіцієнти 

мінералізаціїіммобілізації, оліготрофності і педотрофності у всіх варіантах 

досліду були вище ніж за чизельного обробітку. При чому максимальні 

значення мікробіологічних коефіцієнтів було зафіксовано на варіантах без 

внесення добрив, які становили відповідно для чизельного і комбінованого 

обробітку ґрунту Км–і 1,20 і 1,72; Кол 1,03 і 1,14; Кпед 1,49 і 1,89, що свідчить 

про переважання процесів деструкції органічної речовини над синтезом. За 

внесення органічних добрив рівень напруження таких процесів у ґрунті як 

інтенсивність мінералізації та засвоювання сполук нітрогену знижувався 

залежно від технології механічного обробітку ґрунту в середньому в 

1,31,8 раза. Показники педотрофності і оліготрофності також мали подібну 

тенденцію до зниження порівняно з контролем за внесення органічних 

добрив і збалансування співвідношення С : N у ґрунті, яке досягається 

внесенням соломи і азотних добрив. 

Зниження коефіцієнта педотрофності в середньому на 1520% при 

застосуванні поверхневого (чизель) обробітку ґрунту свідчить про 

зменшення активності розкладання органічної речовини ґрунту, зокрема 

гумусу.  

На чорноземі опідзоленому впродовж 20082009 рр. на фоні 

органічних систем удобрення досліджено вплив на чисельність основних 

еколого-трофічних груп мікроорганізмів таких технологій обробітку ґрунту 

як оранка і дискування (табл. 3.10). Загальною відмінністю мікробіоценозу 

ґрунту у варіантах досліду з оранкою було підвищена чисельність бактерій, 

що використовують мінеральний нітроген (7,28,4 млн КУО/г ґрунту), 

оліготрофних (9,29,6 млн КУО/г ґрунту) і педотрофних (7,78,1 млн КУО/г 

ґрунту), що в 1,11,5, 1,21,3 і 1,21,5 раза перевищує відповідні показники у 

варіантах із дискуванням. 
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Таблиця 3.10 

Чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп у 

чорноземі опідзоленому за різних способів обробітку, 20082009 рр. 

Бактерії, що 
використовують 

органічний 
нітроген 

мінеральний 
нітроген  

Оліго-
трофні 

Педо-
трофні 

Стрепто-
міцети Варіант 

млн КУО/г ґрунту 

Мікроміцети,
тис. КУО/г 

ґрунту 

Оранка 
Контроль 3,4±0,1 7,2±0,3 9,6±0,4 8,1±0,3 0,56±0,04 59,1±2,1 

Солома + N10 5,2±0,2 8,1±0,2 9,2±0,3 7,7±0,2 0,68±0,02 68,4±3,2 

Гній + солома
+ N10 

6,8±0,4 8,4±0,3 9,4±0,3 7,9±0,3 0,74±0,02 62,3±2,4 

Дискування 

Контроль 3,9±0,2 4,8±0,1 7,6±0,4 6,6±0,3 0,62±0,01 64,9±1,8 

Солома + N10 7,4±0,3 8,0±0,4 7,4±0,4 5,9±0,3 0,72±0,03 85,1±2,9 

Гній + солома
+ N10 

8,2±0,3 7,9±0,2 7,2±0,2 5,1±0,2 0,79±0,02 78,4±3,1 

 

Чисельність бактерій, що використовують нітроген органічних сполук, 

закономірно була найвищою у ґрунті варіантів досліду з унесенням 

органічних добрив. При чому за технології дискування їх чисельність у 

ґрунті зростала на 2042% порівняно з оранкою.  

Кількість педотрофних мікроорганізмів найвищою була на 

контрольних варіантах досліду за обох технологій обробітку ґрунту, що може 

бути пояснено їх специфічністю та конкурентоздатністю. 

У варіантах із поверхневим обробітком ґрунту відмічено найвищу 

чисельність мікроміцетів (64,985,1 тис. КУО/г ґрунту) та стрептоміцетів 

(0,620,79 млн КУО/г ґрунту) завдяки локалізації у верхніх шарах ґрунту 

рослинних решток і внесених органічних добрив, що і створює сприятливі 

умови для розвитку міцеліальних організмів. 

Розрахунками співвідношення чисельності мікроорганізмів певних 

еколого-трофічних груп було визначено спрямованість мікробіологічних 

процесів у ґрунті за різних агрозаходів (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4  Спрямованість мікробіологічних процесів у чорноземі 

опідзоленому за різних способів механічного обробітку, 2008–2009 рр. 

(Хмельницька обл.): 1 – оранка; 2 – дискування 
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(Км–і = 1,452,12) у варіантах із глибокою оранкою, що майже вдвічі вище за 

показники у досліді з дискуванням, свідчать про переважання процесів 

деструкції органічної речовини над синтезом. Застосування поверхневого 

обробітку ґрунту у варіантах із унесенням органічних добрив призводить до 

істотного зниження активності процесів мінералізації у ґрунті  

(Км–і = 0,961,08). 

Забезпеченість ґрунту органічною речовиною має важливе значення під 
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цей коефіцієнт зростав на 4447% і становив Кол = 0,660,69. Високі значення 

коефіцієнта оліготрофності у контрольних варіантах досліду за глибокої 

оранки вказують на зниження вмісту в ґрунті поживних речовин. 

Значення коефіцієнта педотрофності були найнижчі у варіантах із 

дискуванням (Кпед = 0,621,69). Такий агрозахід як глибока оранка 

призводить до активізації інтенсивності розкладання органічної речовини 

ґрунту, про що свідчить підвищення значень коефіцієнта педотрофності 

(Кпед = 1,362,38). 

Оскільки механічний обробіток ґрунту, шляхом застосування будь-

яких знарядь і механізмів, вважається руйнівним заходом щодо сформованої 

природою впродовж тривалого часу родючості, нами досліджено 

спрямованість мікробіологічних процесів трансформації органічних сполук у 

ґрунті за різних технологій його обробітку (рис. 3.5, 3.6). Цей процес 

аналізували за показником трансформації органічних речовин (Ктор), який 

характеризує динаміку накопичення органічної речовини у ґрунті [217]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5  Трансформація органічних сполук (Ктор) у дерново-
підзолистому ґрунті за різних способів механічного обробітку: 1 – оранка; 

2 – плоскорізний глибокий обробіток; 3 – плоскорізний різноглибинний 
обробіток; 4 – чизельний обробіток 
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Як видно з рисунку 3.5, трансформація органічних сполук у дерново-

підзолистому ґрунті проходила доволі повільно і залежала від доз 

мінеральних добрив і технологій обробітку ґрунту. У варіанті із 

застосуванням глибокої оранки цей процес характеризувався низькими 

значеннями, що передусім свідчить про низький рівень забезпеченості ґрунту 

органічними речовинами та активним перебігом процесів їх мінералізації. У 

цих умовах внесення мінеральних добрив, завдяки позитивного впливу на 

рослину і, відповідно, забезпечення надходження більшої кількості 

органічних речовин (опад, кореневі рештки), сприяло підвищенню мікробної 

трансформації органічних сполук у 1,6 і 1,9 раза. За ґрунтозахисних 

технологій обробітку цей показник значно зростав – у середньому в 1,7–3,4 

раза при чизельному, в 1,5–2,4 – при плоскорізному глибокому та 1,3–1,9 

раза – при плоскорізному різноглибинному обробітку ґрунту. 

Спосіб обробітку ґрунту визначає характер розміщення основної маси 

органічних решток у ґрунті, зокрема, їх уміст у верхньому шарі (0–20 см) 

втричі вищий, ніж у нижньому (20–40 см) [77, 328]. Наші дослідження, 

проведені на чорноземних ґрунтах, показали, що внесення в ґрунт органічних 

добрив на варіантах із ґрунтозахисними технологіями обробітку спрявляло 

позитивну дію на мікробіоценоз ґрунту та активізувало процес трансформації 

органічних речовин (рис. 3.6).  

Так, наприклад, в умовах польового досліду у чорноземі типовому 

внесення гною у ґрунт у варіантах із застосуванням чизельного обробітку 

підвищувало трансформацію мікроорганізмами органічних сполук у 2,2 раза, 

соломи – у 1,8 раза порівняно з контролем (рис. 3.6 а). І відповідно, у 

варіантах із комбінованим обробітком ґрунту – внесення гною підвищувало в 

ґрунті активність трансформації органічних сполук удвічі, за внесення 

соломи – в 2,2 раза. 
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Рис. 3.6  Трансформація органічних сполук (Ктор)  

у чорноземі типовому (а) та опідзоленому (б)  

за різних способів обробітку і внесення органічних добрив 

 

Аналогічні тенденції відмічено в досліді на чорноземі опідзоленому 

(рис. 3.6 б). Різниця у значеннях показника трансформації органічної 

речовини у ґрунті між варіантами контролю та з унесенням органічних 

добрив становила 1,72,5 раза за оранки і 2,02,4 раза – за дискування. При 

порівнянні технологій обробітку ґрунту, то спосіб механічного обробітку 

також мав значний вплив на цей процес, який протікав інтенсивніше за 

застосування дискування, з переважанням на 41% у контролі, на 36  у ґрунті 

варіанта з унесенням гною і на 67%  у варіанті із заорюванням соломи.  

Отже, обробіток ґрунту як агрозахід справляє істотний вплив на 

мікробні угруповання та здійснює перерозподіл у кількісних характеристиках 

основних еколого-трофічних груп мікроорганізмів, що своєю чергою 

зумовлює зміну інтенсивності перебігу основних мікробіологічних процесів 

у ґрунті. Зменшення механічного навантаження на ґрунт при застосуванні 

таких ґрунтозахисних технологій як поверхневий обробіток, чизель, 

дискування та ін. покращує деякі мікробіологічні показники дерново-

підзолистого, чорнозему типового і опідзоленого, сприяє формуванню 
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максимального мікробного пулу, оптимізації стану мікробного ценозу 

ґрунту, що виражається зниженням напруженості процесів мінералізації 

рослинної мортмаси та розкладання запасної органічної речовини ґрунту. І 

навпаки, за застосування оранки спостерігали посилення мінералізаційних 

процесів, у т.ч. й високий ступінь освоєння органічної речовини ґрунту 

мікробіотою, особливо в поєднанні з підвищеними дозами мінеральних 

добрив. Тобто глибока оранка руйнує складені структурно-функціональні 

зв’язки мікробного угруповання, що проявляється у збільшенні та 

активізуванні процесів мінералізації і педотрофності. Застосування на 

чорноземних ґрунтах таких ґрунтозахисних технологій як чизельний 

обробіток і дискування за умови внесення органічних добрив, справляє 

позитивний вплив на перебіг мікробіологічних процесів і трансформацію 

органічних сполук. 

Внесення органічних добрив деякою мірою нівелює негативний вплив 

механічного обробітку ґрунту щодо перебігу мінералізаційних процесів, про 

що свідчить зниження значень коефіцієнта мінералізаціїіммобілізації. З 

унесенням гною в ґрунт збільшується чисельність гетеротрофних 

мікроорганізмів, які мобілізують органічний нітроген з додатково внесених 

органічних сполук.  

Особливості мікробного угруповання ґрунту в сівозміні і за 

беззмінного посіву. В умовах стаціонарного досліду Миронівського 

інституту пшениці ім. В.М. Ремесла досліджено стан мікробіоценозу ґрунту 

пшениці озимої в технологіях її вирощування у сівозміні і за беззмінного 

посіву на різних агрофонах [292294]. 

Загальновідомо, що вплив рослини на ґрунтове середовище 

виражається у зміні надходження органічних решток за кількістю і якісним 

складом, що проявляється змінами структури і якісного складу 

мікробіоценозу, інтенсивності перебігу основних біологічних процесів у 

ґрунті [31, 171]. 
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Безпосередньо за впливу рослини в ґрунті формується мікробне 

угруповання з певним набором мікроорганізмів на рівні родів і видів. Тоді як 

в агроекосистемі перегруповування у мікробному ценозі ґрунту проходить як 

за впливу безпосередньо агрокультури, так і за впливу змін культур у 

сівозміні та технологій їх вирощування [65, 166, 213, 255, 542]. Головною 

причиною змін мікробних угруповань у монокультурі є тривале накопичення 

однорідних рослинних решток і кореневих ексудатів рослин [529]. 

Як показали наші дослідження, сприятливіші умови для ґрунтової 

мікробіоти були в агрофітоценозі пшениці за вирощування її в сівозміні 

[292294]. Найвищу чисельність амоніфікаторів у фазі кущення і молочно-

воскової стиглості спостерігали в сівозміні у варіантах із унесенням 

органічних (гній) і органо-мінеральних (гній + NPK) добрив, найменшу  за 

беззмінного посіву у варіантах без удобрення і за внесення мінеральних 

добрив (табл. 3.11, 3.12).  

Таблиця 3.11 

Чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп в 

агроценозі пшениці озимої (фаза кущення) 

Бактерії, що 
використовують 

органіч-
ний 

нітроген 

мінера-
льний 

нітроген

Оліго-
трофні 

Педо-
трофні 

Стрепто-
міцети 

Азот-
фіксу-
вальні 

Мікро-
міцети Варіант 

досліду 

млн КУО/г ґрунту 
тис. КУО/г 

ґрунту 

Азото-
бактер, 

% 

Сівозміна 

Контроль 5,0 8,00 19,50 9,00 1,8 100 42 44 
NPK 5,5 8,72 19,10 8,82 1,6 98 36 52 
Гній 6,0 8,20 18,47 8,41 1,4 192 34 64 
Гній+NPK 6,8 8,40 16,72 8,18 1,2 230 28 60 

Беззмінний посів 

Контроль 3,2 6,25 20,80 9,95 2,5 69 68 34 
NPK 4,0 7,20 19,70 9,60 2,3 95 60 43 
Гній 4,5 6,89 19,20 9,30 2,0 160 52 50 
Гній+NPK 4,8 6,93 18,60 9,03 1,8 184 45 59 

HIP05 0,06 0,11 0,18 0,14 0,18 2,49 1,46 1,15 
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Різниця в значеннях чисельності бактерій, що використовують 

органічний нітроген, у ґрунті за вирощування пшениці в сівозміні і за 

беззмінного посіву за відповідними варіантами удобрення становила 2536% 

у фазі кущення і 4251%  у фазі молочно-воскової стиглості. Аналогічну 

тенденцію спостерігали щодо азотфіксувальної мікробіоти. У технології 

беззмінного вирощування пшениці чисельність азотфіксувальних 

мікроорганізмів упродовж усього періоду вегетації була нижчою у 

середньому в 1,11,4 раза у фазі кущіння і в 1,42,1 раза  у фазі молочно-

воскової стиглості порівняно з варіантами сівозміни.  

 

Таблиця 3.12 

Чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп в 

агроценозі пшениці озимої (фаза молочно-воскової стиглості) 

Бактерії, що 
використовують 
орга-

нічний 
нітроген 

міне-
ральний 
нітроген 

Оліго-
трофні

Педо-
троф-

ні 

Стреп-
томіце-

ти 

Азот-
фіксу-
вальні 

Мікро-
міцети Варіант 

досліду 

млн КУО/г ґрунту 
тис. КУО/г 

ґрунту 

Азото-
бактер, 

% 

Сівозміна 
Контроль 1,9 3,99 21,4 7,90 2,96 115 63 25 
NPK 2,5 5,20 19,2 7,63 2,39 100 55 30 
Гній 2,7 4,92 18,3 7,15 2,03 194 47 40 
Гній +NPK 3,5 5,00 17,2 7,00 1,50 248 40 36 

Беззмінний посів 
Контроль 1,1 2,80 22,6 8,44 4,92 80 90 14 
NPK 1,4 3,56 21,5 8,30 4,12 75 84 20 
Гній 1,5 3,00 20,4 8,00 3,84 100 73 24 
Гній +NPK 1,7 3,40 19,4 7,60 3,20 119 60 36 

HIP05 0,03 0,06 1,16 0,04 0,63 3,46 2,44 2,64 
 

Подібну картину відмічено щодо азотобактеру  достовірне зниження 

його кількості впродовж періоду вегетації та залежно від застосованих 

агрозаходів. У ґрунті беззмінного посіву його кількість була у середньому в 

1,11,8 раза нижчою ніж у ґрунті за вирощування пшениці в сівозміні. 
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При цьому відмічено зворотну картину щодо міцеліальних 

мікроорганізмів. У всіх варіантах досліду з монокультурою чисельність 

стрептоміцетів у ґрунті була вищою в 1,42,1 раза і мікроміцетів – у 1,41,6 

раза порівняно з варіантами сівозміни. Переважання мікроміцетів можна 

пояснити і особливостями їх фізіології – для них властивий економніший 

обмін речовин у поєднанні з вищою біохімічною активністю. Тому природно, 

що мікроміцети виявилися найбільш конкурентоспроможнішими та 

адаптивнішими до умов середовища. Однак представники цих груп 

мікроорганізмів мають і високий ступінь токсичності, що впливає на 

ґрунтовтому в беззмінних посівах. За даними багатьох дослідників зростання 

в ґрунті мікроміцетів за беззмінного вирощування агрокультур призводить до 

збільшення їх фітопатогенних і умовно патогенних видів, які негативно 

впливають на екологічний стан ґрунту, рослини та знижують урожайність та 

якість отриманої продукції [16, 29, 186, 227, 287, 336]. 

Чисельність бактерій, які використовують мінеральні форми нітрогену, 

також була найменшою у варіантах беззмінного посіву як на початкових 

етапах вегетації пшениці, так і у фазі молочно-воскової стиглості. За 

внесення мінеральних добрив як окремо, так і в поєднанні з органічними, 

чисельність цієї групи мікроорганізмів зростала порівняно з контролем у 

середньому в фазі кущіння на 59% у сівозміні і на 1115%  у 

монокультурі. Це свідчить про активізування процесів мінералізації 

органічної речовини ґрунту за беззмінних посівів. 

За беззмінного вирощування пшениці спостерігали високі значення 

чисельності педотрофних мікроорганізмів, особливо у ґрунті варіантів із 

унесенням мінеральних добрив (8,39,6 млн КУО/г ґрунту). 

Розрахунки коефіцієнта мінералізаціїіммобіліації показали, що 

найвищі його значення були у ґрунті варіантів досліду технології беззмінного 

посіву. Особливо у контрольному варіанті і за внесення мінеральних добрив. 

За внесення органічних добрив напруженість мінералізаційних процесів у 

ґрунті знижується  значення коефіцієнта мінералізаціїіммобілізації 
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зменшується в середньому на 2030% у беззмінному посіві та на 1433%  у 

сівозміні (табл. 3.13).  

 

Таблиця 3.13 

Спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті  

агроценозу пшениці озимої  

Коефіцієнт 
мінералізації 
іммобілізації  

Км–і 

оліготрофності 
Кол 

педотрофності 
Кпед  

Варіант 
досліду 

І* ІІ** І ІІ І ІІ 
Фаза кущення 

Контроль 1,6 2,0 1,5 2,2 1,8 3,1 

NPK 1,6 1,8 1,3 1,8 1,6 2,4 

Гній  1,4 1,5 1,3 1,7 1,4 2,1 

Гній + NPK 1,2 1,4 1,1 1,6 1,2 1,9 

Фаза молочно-воскової стиглості 

Контроль 2,1 2,5 3,6 5,8 4,2 7,7 

NPK 2,1 2,5 2,5 4,3 3,1 5,9 

Гній  1,8 2,0 2,4 4,5 2,6 5,3 

Гній + NPK 1,4 2,0 2,0 3,8 2,0 4,5 

*  І – сівозміна; **  ІІ – беззмінний посів. 
 
Встановлено, що у варіантах досліду з монокультурою були високі 

показники коефіцієнта педотрофності (4,57,7) і оліготрофності (3,85,8), 

особливо у фазі молочно-воскової стиглості, що свідчить про активне 

розкладання органічної речовини ґрунту, у т.ч. гумусових сполук. Внесення 

органічних і мінеральних добрив та їх поєднання деякою мірою уповільнює 

деструкційні процеси в ґрунті завдяки наявного доступного джерела 

живлення для рослин і мікроорганізмів [193]. 

Упродовж усього вегетаційного періоду, як зазначалося раніше, 

відбуваються зміни в мікробному ценозі ґрунту. При цьому зменшувалась 
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чисельність амоніфікаторів, азотфіксаторів та зростала  кількість 

мікроміцетів, оліготрофів, педотрофів, тобто відбувалася перебудова 

мікробіоценозу, що зумовлено як фазами розвитку рослин, так і 

гідротермічними чинниками. Активний розвиток зимогенної мікробіоти 

(зокрема, амоніфікуючих і азотфіксуючих мікроорганізмів) та мінімальна 

кількість представників мікрофлори розсіювання і мікроміцетів відмічено у 

фазі кущіння. 

Мікробіологічні дослідження ґрунту в фазі молочно-воскової стиглості 

пшениці засвідчили, що зміни у мікробному угрупованні із застосуванням 

різних агротехнологій зберігають ті самі закономірності, що і у фазу кущіння 

як у беззмінному посіві, так і сівозміні (див. табл. 3.12). Однак на період 

дозрівання пшениці зменшилася втричі кількість амоніфікуючих бактерій і 

азотфіксаторів (на 10–20%). Водночас значно зросла кількість мікроміцетів 

(майже на 100%) та кількість оліготрофів (на 30%), що може бути повʼязно з 

находженням у ґрунт з опадом рослин пшениці, які мають широке 

співвідношення С : N і містять близько 60% важкогідролізуємої фракції 

карбонвмісних речовин. За таких умов відбувається зниження загальної 

біологічної активності ґрунту, вповільнюються процеси деструкції органічної 

речовини, змінюється склад мікробних угруповань у бік переважання 

оліготрофних мікроорганізмів.  

Аналізування впливу фактора «система удобрення» в досліджуваних 

технологіях сівозміни і беззмінного вирощування пшениці підтвердило 

основні висновки, зроблені раніше. А саме, використання органічної та 

органо-мінеральної системи удобрення сприяло підвищенню чисельності 

азотобактера і амоніфікаторів у середньому на 22–30% порівняно з 

контролем, збільшенню вдвічі кількості азот фіксуючих бактерій, водночас 

чисельність мікрофлори розсіювання, педотрофів, мікроміцетів 

зменшувалася на 25–27% як у сівозміні, так і за беззмінного вирощування 

пшениці. Застосування помірних доз мінеральних добрив не спричинило 

істотних змін у мікробному ценозі ґрунту, при цьому незначним було 
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зростання чисельності амоніфікаторів й азотфіксаторів на 3–5% у сівозміні і 

за беззмінного посіву (див. табл. 3.11, 3.12). 

Загальна кількість мікроміцетів зростала у середньому на 10–12% 

порівняно з контролем, оліготрофних – на 7–16% і педотрофних 

мікроорганізмів – на 9–11%. Особливо виразними ці зміни були у ґрунті 

варіантів беззмінного посіву. Найчутливішими мікроорганізмами виявились 

азотфіксувальні, їх чисельність зменшилась на 20–30% порівняно з 

контролем. 

Дослідженнями встановлено особливість, що в умовах беззмінного 

посіву мікробіоценоз більш сприйнятливий до застосування добрив. Так, 

наприклад на початкових етапах розвитку рослин пшениці (фаза кущіння) в 

монокультурі за внесення добрив відбувалось зростання чисельності 

аноніфікаторів на 25–50% і бактерій, що використовують мінеральний 

нітроген – на 10–15%, тоді як у сівозміні ці познаки становили відповідно 

10–36 і 2–9%. Тобто мікробіоценоз ґрунту в сівозміні є стійкішим. На думку 

Н. Верховцевої, за впливу NPK відбувається регуляція аеробно-анаеробної 

рівноваги в структурі мікробного угруповання ґрунту. Тобто, добрива 

захищають автохтонну органічну речовину, врівноважуючи процеси 

мінералізації, синтезу і ресинтезу органічної речовини [50]. 

Отже, в умовах беззмінного посіву в ґрунті відбувається перебудова в 

мікробному ценозі зі збільшенням чисельності мікроміцетів, стрептоміцетів 

та зменшенням агрономічно корисних груп мікроорганізмів 

(азотфіксувальних). При цьому зростає напруженість процесів 

мінералізаціїіммобілізації та процесів розкладання органічної речовини 

ґрунту. Внесення органічних та органо-мінеральних добрив дає змогу 

зменшити негативний вплив монокультури на мікробіоценоз ґрунту за 

вирощування пшениці озимої. Тобто в умовах беззмінного посіву 

мікробіоценоз більш сприйнятливий до застосування різних агрозаходів, а 

мікробіоценоз ґрунту в сівозміні є стійкішим.  
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Таким чином, в агроекосистемі застосування різних технологій 

механічного обробітку ґрунту і добрив, вирощування агрокультур у сівозміні 

або за беззмінного посіву призводить до змін у чисельності мікроорганізмів 

основних еколого-трофічних і таксономічних груп, перебудови всередині 

структури мікробних угруповань та співвідношенні певних груп. Це визначає 

напрям і інтенсивність перебігу основних мікробіологічних процесів у ґрунті 

таких як мінералізаціяіммобілізація, розкладання гумусу, трансформація 

органічної речовини тощо. 

 

3.3. Активність процесу деструкції целюлози в ґрунті за різних 

агрозаходів 

 

Оцінюючи характер мікробіологічних процесів у ґрунті, слід приділяти 

увагу процесу розкладання целюлози або клітковини (С6Н10О5)n , оскільки це 

масштабний процес, пов’язаний із кругообігом карбону в природі, і 

основними агентами якого виступають мікроорганізми, які здійснюють 

розкладання целюлози та її окислення до діоксиду карбону [14, 170, 185, 410, 

515, 541]. Саме цей біополімер виступає основним джерелом карбону і 

енергії для біоти ґрунту загалом.  

Активність целюлаз і самого процесу деструкції целюлози в ґрунті 

агроекосистем визначається низкою чинників: температурою, рН 

середовища, структурою ґрунту, хімічним складом органічної речовини та її 

розподілом за профілем ґрунту, якісним складом органічних добрив тощо 

[411, 588]. Своєю чергою це дає можливість використовувати 

целюлозолітичну активність як чутливий тест у оцінюванні стану ґрунту та 

впливу обробітку ґрунту, застосування хімічних і органічних добрив, 

забруднення важкими металами тощо [165, 463]. 

Результати комплексних досліджень засвідчили істотну різницю в 

значеннях потенціальної целюлозолітичної активності ґрунту природних 

екосистем і агроекосистем (табл. 3.14). 
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Таблиця 3.14 

Потенціальна целюлозолітична активність різних типів ґрунту 

природних екосистем і агроекосистем, % 

Тип ґрунту, область Природна екосистема Агроекосистема 

Темно-каштановий слабо 
солонцюватий 
(Херсонська обл.) 

26,70±1,15 24,8441,71* 
33,28** 

Темно-сірий опідзолений 
(Рівненська обл.) 

29,34±1,31 30,1942,76 
36,48 

Чорнозем типовий  
(Полтавська обл.) 18,15±1,95 23,9637,50 

30,73 
Чорнозем звичайний  
(Донецька обл.) 17,63±1,52 34,5652,68 

43,62 
Чорнозем глибокий 
(Київська обл.) 18,94±0,72 26,7154,33 

40,52 
Чорнозем опідзолений  
(Хмельницька обл.) 12,49±0,81 30,4747,66 

39,07 
Сірий лісовий  
(Вінницька обл.) 16,33±1,15 28,2551,63 

39,94 
Дерново-
середньопідзолистий  
(Чернігівська обл.) 

20,81±1,26 20,5339,99 
30,26 

* – чисельник – межі коливань показника;  
** – знаменник – середні значення. 

 

Встановлено, що у цілинних ґрунтах деструкція целюлози протікає 

повільніше і у середньому в 1,23,1 раза активність цього процесу є нижча 

порівняно з ґрунтом агроекосистем, а комплекс целюлозолітичних 

мікроорганізмів у видовому відношенні є менш різноманітним [96]. Про що 

наглядно свідчать дослідження розвитку мікроорганізмів-деструкторів 

безпосередньо на пластинах субстрату целлюлози (рис. 3.7). Сформовані 

оптимальні умови за постійного надходження органічних речовин у ґрунт не 

викликало значних змін у структурі целюлозоруйнівного комплексу 

мікроорганізмів ґрунту природної екосистеми, для мікробного ценозу якої 

характерна стійкість і міцна структура зв’язків. 
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Темно-сірий  Чорнозем типовий  

а 

б 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 3.7  Деструкція субстрату целюлози в ґрунті  
природних екосистем (а) і агроекосистем (б), 4-ий тиждень експозиції 

 

Для цілинних чорноземів характерно домінування в комплексі 

мікроорганізмівдеструкторів целюлози бактерій роду Сellvibrio, а для 

дерново-підзолистого ґрунту – мікроміцетів і бактерій роду Vibrio, Bacillus 

[92, 96]. Тоді як в агроекосистемах біорізноманіття комплексу 

целюлозолітичних мікроорганізмів було значно ширшим. Тобто зміна 

екологічних умов ґрунтового середовища при застосуванні різних 

агротехнологій (механічний обробіток ґрунту, застосування різних 

екзогенних хімічних і органічних речовин, зміна фітоценозу) призводить до 

перебудови мікробіоценозів та сприяє інтенсифікації процесів розкладання 

целюлози [375] та інших органічних речовин ґрунту, в т.ч. гумусу. 

Дослідження, проведені на темно-каштановому ґрунті (БЗ «Асканія 

Нова») показали, що найактивніше процес деструкції клітковини відбувався 

у ґрунті агроекосистеми, де показник активності руйнування целюлозного 

субстрату становив 25% від вихідного через 20 діб експозиції, коли в 
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цілинному ґрунті він становив лише 16%. Це свідчить про наявність 

активного ферментного комплексу целюлаз і відповідних умов ґрунтового 

режиму для інтенсивного розмноження та функціонування 

целюлозоруйнівної мікробіоти. Інтенсивність руйнування субстрату 

целюлози корелювала із чисельністю целюлозолітичних мікроорганізмів і 

коефіцієнт парної кореляції становив r = 0,740,16. 

Візуальні спостереження за процесом розкладання целюлозного 

субстрату на ґрунтових пластинках із ґрунту агроекосистеми підтвердили 

дані кількісного аналізу і показали наявність великого розміру плям 

оранжевого, світло-салатового, чорного і коричневого кольорів (рис. 3.8). 

Тобто для цього біотопу характерне доволі широке видове різноманіття 

мікроорганізмівдеструкторів і, впершу чергу, із домінуванням та бурхливим 

розвитком мікроміцетів.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.8  Динаміка рокладання субстрату целюлози 

в темно-каштановому ґрунті заповідного степу (1), перелогу (2) і 

агроекосистеми (3): а – 14 діб експозиції; б – 21 доба експозиції; 

в – 28 діб експозиції 
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Незначна деструкція целюлозного субстрату та активність розвитку 

целюлозолітичних мікроорганізмів відмічено на пластинах ґрунту 

заповідного степу, що виявлялось мінімальною кількістю жовтих і світло-

салатових плям. Це характерно для бактерій порядку Myxobacteriales. 

Загальмованість цього процесу в природній екосистемі тісно пов’язана з дією 

екологічних чинників середовища. 

Значну різницю спостерігали і у кількісній характеристиці 

целюлозолітичних мікроорганізмів ґрунту різних екотопів (рис. 3.9, 3.10, 

табл. 3.15). Так, наприклад, у дерново-підзолистому ґрунті та чорноземі 

типовому кількість целюлозолітичних мікроорганізмів у ґрунті природної 

екосистеми була набагато меншою, ніж у ґрунті агроекосистеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення розвитку целюлозолітичних мікроорганізмів дерново-

підзолистого ґрунту показало (рис. 3.9, табл. 3.15), що впродовж місячного 

терміну експозиції в оптимальних умовах чисельність мікроорганізмів 

зростала в цілинному ґрунті в 2,2 раза (з 4,06 до 8,87 тис. КУО/г ґрунту) і в 

Варіант досліду 

Рис. 3.9  Чисельність целюлозолітичних мікроорганізмів у дерново-

середньопідзолистому ґрунті [96]: 1  контроль; 2  NPK; 3  сидерат;      

4  гній + NPK; 5  гній + сидерат + NPK; 6  переліг 
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ґрунті агроекосистеми – в 1,2–4,0 рази (до 37,91–67,84 тис. КУО/г), залежно 

від системи удобрення.  

Таблиця 3.15 

Чисельність целюлозолітичних мікроорганізмів у ґрунті  

агроекосистеми та природної екосистеми, тис КУО/г ґрунту 

Чисельність целюлозоруйнівних 
мікроорганізмів 

Варіант досліду 
на початку 

досліду 
на IV тиждень 

експозиції 

Різниця, 
+ 

Збільшення, 
рази 

Чорнозем типовий (Полтавська обл.) 
Контроль 6,54±0,81 17,86±5,41 11,32 2,73 

Гній + NPK 60,20±4,20 140,54±6,82 80,34 2,33 

NPK 33,11±2,68 55,89±3,95 22,78 1,69 

Солома 70,93±4,67 139,44±2,62 68,51 1,97 

Пожнивні рештки 70,12±3,38 127,85±4,81 57,73 1,82 

Пожнивні 
рештки+NPK 

74,35±5,66 155,13±3,28 80,78 2,09 

Переліг 5,55±0,74 10,99±2,02 5,44 1,98 
Дерново-середньопідзолистий (Чернігівська обл.) 

Контроль 19,63±3,23 65,60±5,12 45,97 3,34 

NPK 29,26±2,66 42,16±5,41 12,9 1,44 

Гній 13,60±1,36 50,42±1,85 36,82 3,71 

Гній + NPK 11,00±3,81 37,91±2,52 26,91 3,45 

Сидерат 55,44±3,50 67,36±3,05 11,92 1,22 

Сидерат+гній+NPK 17,03±2,62 67,84±1,28 50,81 3,98 

NPK + Са 6,11±2,00 68,20±4,48 62,09 11,16 
Переліг 4,06±0,51 8,87±2,62 4,81 2,65 

 

Тобто різні види добрив, як окремий чинник, здійснювали істотний 

вплив на активізацію целюлозолітичних мікроорганізмів. Тому цілком 

закономірно, що їх бурхливий розвиток спостерігали у ґрунті варіантів із 

унесенням органічних добрив (гній, сидерат), які містять значну кількість 

полісахаридів і клітковини. Ці дані підтверджують висновок V. Petcu [539] 
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про те, що за органічної системи удобрення целюлозолітичний потенціал 

ґрунту є вищим. 

Аналогічний процес спостерігали і під час вивчення угруповання 

целюлозолітичних мікроорганізмів у чорноземі типовому (рис. 3.10). 

Активізування розвитку мікроорганізмівдеструкторів і процесу розкладання 

целюлози зафіксовано за використання соломи та гною з мінеральними 

добривами. На цих фонах чисельність целюлозолітичних мікроорганізмів 

була найвищою – 139,44–140,54 тис. КУО/г ґрунту. Отримані дані 

підтверджують результати досліджень О. Орлової [232]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунках 3.113.14 наведено динаміку розкладання субстрату 

целюлози у різних типах ґрунту за внесення мінеральних, різних видів 

органічних добрив та їх поєднання. Аналізуючи швидкість процесу 

деструкції целюлози у ґрунті агроекосистем встановлено, що потенціальна 

целюлозолітична активність досліджуваних ґрунтів за внесення різних видів 

добрив була відносно невисокою (див. табл. 3.14, додаток Б.1), що за шкалою 
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Рис. 3.10  Целюлозолітична активність (а) та чисельність 

целюлозолітичних мікроорганізмів (б) у ґрунті агроекосистеми (1–4) 

та природної екосистеми (5) у чорноземі типовому: 

1 – контроль; 2 – NPK; 3 – солома; 4 – гній + NPK; 5 – переліг 

а б 
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Д. Звягінцева [128] відповідало слабкому і середньому ступеню 

інтенсивності розкладання целюлози. Наприклад, у ґрунті варіантів без 

удобрення активність розкладання субстрату становила 23,96–31,43% за 

місячний термін експозиції, що відповідає слабкому ступеню інтенсивності 

розкладання целюлози. У цих варіантах для ґрунтової мікробіоти існує 

дефіцит органічного субстрату, а органічні рештки і опад рослин не взмозі 

компенсувати процеси деструкції та мінералізації гумусу. 

Целюлозолітична активність ґрунту також змінювалась у межах різних 

систем удобрення (рис. 3.113.14). Найактивніше цей процес, незалежно від 

типу ґрунту, протікав у варіантах з органо-мінеральною системою удобрення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.11  Динаміка розкладу целюлози у чорноземі типовому за різних 

систем удобрення: 1 – контроль (без добрив); 2 – NPK; 3 – солома;  

4 – гній + NPK 
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Так, у чорноземі типовому за внесення соломи в ґрунт 

целюлозолітична активність зростала на 19%, за внесення пожнивних решток 

– на 11%. Внесення мінеральних добрив на фоні гною сприяло більш 

швидкій деструкції клітковини у чорноземі типовому, целюлозолітична 

активність зростала в 1,4 раза, а на фоні пожнивних решток – у 1,6 раза. 

Аналогічну картину спостерігали під час дослідження 

целюлозолітичної активності у чорноземі опідзоленому (рис. 3.12, 

додаток Б.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12  Динаміка розкладу субстрату целюлози у чорноземі 

опідзоленому за різних систем удобрення: 1 – контроль (без добрив);  

2 – NPK; 3 – гній + солома + сидерат; 4 – гній 
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Найвища активність цього процесу була у ґрунті варіантів із сумісним 

застосуванням гною, соломи і сидерату (47,7%) та поєднаного внесення 

мінеральних добрив і гною (41,3%).  

Целюлозолітична активність у чорноземі опідзоленому за додаткового 

внесення мінеральних добрив на органічних фонах (солома + сидерат і 

солома + сидерат + гній) знижувалась у середньому в 1,3–1,5 раза порівняно з 

аналогічними варіантами досліду, де використовували лише органічні 

добрива.  

Тривале і систематичне застосування мінеральних добрив, створюючи 

стресову ситуацію для мікробіоценозу, зумовлює активізування розвитку 

міцеліальних організмів, серед яких значна кількість мікроорганізмів-

деструкторів клітковини. Стимулююча дія мінеральних добрив на розвиток 

целюлозолітичних мікроорганізмів та їх активність може бути наслідком 

перерозподілу в структурі мікробного угруповання у бік стійкіших 

організмів – мікроміцетів і стрептоміцетів [132]. У наших дослідженнях це 

спостерігали у чорноземі типовому і опідзоленому, а також у темно-сірому 

опідзоленому ґрунті (рис. 3.13), де використання мінеральних добрив 

сприяло активізації перебігу деструкційних процесів у ґрунті і перевага над 

іншими варіантами досліду становила 5–29%. 
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Рис. 3.13  Динаміка розкладу субстрату целюлози у темно-сірому 

опідзоленому ґрунті за різних систем удобрення:  

1 – контроль (без добрив); 2 – NPK;  

3 – гній + сидерат + побічна продукція + NPK 

 

 

Застосування мінеральних добрив на дерново-підзолистому ґрунті мало 

негативний вплив на процес деструкції клітковини і целюлозолітична 

активність була майже втричі нижчою ніж у ґрунті контрольного варіанту 

(рис. 3.14). Проте вапнування ґрунту у даному варіанті створювало 

сприятливіші умови для мікроорганізмів-деструкторів і підвищувало 

целюлозолітичну активність на 12% порівняно з ґрунтом контролю і в 1,7 

раза – порівняно з ґрунтом варіанта з внесенням лише мінеральних добрив. 
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Рис. 3.14  Динаміка розкладу субстрату целюлози у дерново-

середньопідзолистому ґрунті за різних систем удобрення:  

1 – контроль (без добрив); 2 – NPK; 3 – гній; 4 – гній + NPK 

 

У варіанті з тривалим унесенням свіжого органічного субстрату у 

вигляді сидерату також спостерігали активне розкладання клітковини, що 

підтверджується і значеннями чисельності целюлозоруйнівних 

мікроорганізмів (див. табл. 3.15, рис. 3.9). 

Встановлено диференціацію показників активності процесу 

розкладання целюлози залежно і від виду органічних речовин. Так, 

наприклад, целюлозолітична активність на чорноземі опідзоленому за 

тривалого внесення у ґрунт гною зростала на 17,4%, за сумісного заорювання 

сидерату і соломи – на 33,4%, а при поєднанні гною із сидератом і соломою – 
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на 56,4%. На чорноземі типовому використання соломи пшениці озимої мало 

більшу стимулюючу дію на процес розкладання целюлози, ніж систематичне 

заорювання в ґрунт пожнивних решток, що також підтверджувалось і 

чисельністю целюлозоруйнівних мікроорганізмів [96].  

Проведений математичний аналіз показав наявність тісного зв’язку між 

активністю процесу розкладання целюлози і чисельністю целюлозолітичних 

мікроорганізмів. Коефіцієнт парної кореляції r становив 0,87±0,22 і 0,70±0,32 

для дерново-підзолистого ґрунту і чорнозему типового, відповідно. 

Отже, тривалими дослідженнями процесу деструкції біополімеру 

целюлози в ґрунті встановлено, що в агроекосистемах цей процес 

відбувається активніше, ніж у природних екосистемах і інтенсифікується 

внесенням мінеральних і органо-мінеральних добрив. Ґрунт агроекосистем 

характеризується не лише високою чисельністю, а й широким видовим 

різноманіттям целюлозолітичних мікроорганізмів. Експериментальний 

матеріал свідчить про високу кореляцію між показниками чисельності 

целюлозолітичних мікроорганізмів і активністю процесу деструкції целюлози 

та їх залежність від агроекологічних чинників. 

 

3.4. Ферментативна активність ґрунту за різних агроекологічних 

умов 

 

Ферментативну активність ґрунту прийнято розглядати як сукупність 

процесів, які каталізуються позаклітинними (іммобілізованими на ґрунтових 

грудочках і стабілізованими в ґрунтовому розчині) і внутрішньоклітинними 

ферментами ґрунтової біоти. Фундаментальні дослідження з вивчення 

ферментативної активності ґрунтів значно розширили уявлення про 

біохімічну суть процесів ґрунтоутворення і формування родючості. 

Ферменти, надходячи в ґрунт із різних джерел і стабілізуючись у ньому, 

стають обовʼязковим компонентом ґрунту і зумовлюють його унікальну 

властивість  ферментативну активність. Ґрунт «як біохімічна система» або 
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«як система повʼязаних іммобілізованих ферментів» формується і функціонує 

як єдине ціле з узгодженими та спрямованими біохімічними процесами, що 

відбуваються у ньому в результаті ферментативних реакцій [21, 63, 122, 130, 

131, 351, 389, 456, 534, 550, 559, 573].  

Основу ґрунтового метаболізму складають процеси перетворення 

вуглеводів, нітроген- і фосфорорганічних сполук та біогенезу гумусу, що 

здійснюються за участі ферментів, які характеризуються високою 

специфічністю, активністю та залежністю від умов середовища. За 

антропогенного впливу та зміни фізико-хімічних властивостей ґрунту 

відбувається і зміни в його ферментативній активності [13, 63, 128, 129, 351]. 

Дослідження впливу різних чинників, у т.ч. агротехнічних заходів на стан 

ґрунту як біологічну систему на позаклітинному рівні організації 

рекомендують проводити Д. Звягінцев, Т. Щербакова, Ф. Хазієв, Г. Іутинська 

та інші вчені. Оскільки важливу роль у метаболізмі органічної речовини 

ґрунту відіграють ферменти класу оксидоредуктаз та гідролаз, то їх 

рекомендовано вивчати як біотести під час моніторингу ґрунтів та 

оцінювання впливу різних чинників [13, 194, 350, 435, 456, 551, 578]. 

Активність ферментів класу оксидоредуктаз. Оксидоредуктази 

каталізують окисно-відновні реакції, які відіграють важливу роль у 

біохімічних процесах ґрунту. Зокрема, поліфенолоксидаза бере участь у 

перетворенні органічних сполук ароматичного ряду на компоненти гумусу в 

ґрунті, каталізує окислення фенолів до хінонів у присутності оксигену 

повітря. Натомість, пероксидаза бере участь у реакції конденсації речовин 

при утворенні гумінових кислот, каталізує окислення поліфенолів за 

присутності перекису водню або інших органічних перекисей.  

Ґрунти України характеризуються значною типовою різноманітністю і, 

відповідно, різною біохімічною активністю, що зумовлено дією біотичних і 

абіотичних чинників. Аналізування результатів багаторічних досліджень 

дозволило за активністю поліфенолоксидази ґрунти розмістити у такий ряд: 

темно-каштановий > чорнозем звичайний > чорнозем опідзолений > темно-
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сірий > дерново-середньопідзолистий, що тісно корелює з умістом гумусу в 

ґрунті (рис. 3.15) [386]. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Рис. 3.15  Активність оксидоредуктаз (пурпургаліна/10 г ґрунту)  

та вміст гумусу (%) в ґрунті природних екосистем 

 

Встановлено, що для цілинного темно-каштанового ґрунту і чорнозему 

звичайного характерно найвищі показники поліфенолоксидазної активності 

(ПФО) (4,409 і 4,253 мг пурпургаліна/10 г ґрунту, відповідно) і коефіцієнта 

гумусонакопичення (135 і 127%, відповідно). 

Ґрунти агроекосистем, незалежно від їх типу, характеризувались 

нижчими значеннями показників ферментативної активності (табл. 3.16). У 

контрольному варіанті (без унесення добрив) відмічено сповільнені окисно-

відновні процеси, що виражено в мінімальних значеннях 

поліфенолоксидазної активності 2,853–3,495 мг пурпургаліна/10 г ґрунту, 

умовного коефіцієнта гумусонакопичення – 51–72% та підвищених значеннях 
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пероксидазної активності (ПЕР) [384, 386], що може бути однією з причин 

невисокого вмісту гумусу.  

Таблиця 3.16 

Активність оксидоредуктаз у ґрунті агроекосистем 

ПФО ПЕР 
Ґрунт, 

область 
Система 

удобрення мг пурпургаліну / на 10 г 
ґрунту 

Коефіцієнт 
гумусо-

накопичення 
(Кгум), % 

Контроль 
(без добрив) 

3,178 4,530 69 

Мінеральна 3,878 5,251 74 
Органічна 4,906 4,277 115 

Чорнозем 
звичайний 
(Донецька 

обл.) Органо-
мінеральна 

4,179 3,098 135 

Контроль 
(без добрив) 

3,032 4,535 67 

Мінеральна 3,306 4,621 72 
Органічна 4,446 3,964 111 

Чорнозем 
опідзо-
лений 

(Хмельни-
цька обл.) Органо-

мінеральна 
4,849 3,964 122 

Контроль 
(без добрив) 

3,495 4,878 72 

Мінеральна 4,867 6,086 80 
Органічна 5,882 4,532 130 

Темно-
каштано-

вий 
(Херсонсь-

ка обл.) Органо-
мінеральна 

7,877 5,314 148 

Контроль 
(без добрив) 

2,853 5,314 54 

Мінеральна 3,526 5,394 65 
Органічна 3,527 4,174 84 

Дерново-
средньо-
підзоли-

стий 
(Чернігів-
ська обл.) 

Органо-
мінеральна 

3,473 3,852 90 

Контроль 
(без добрив) 

2,903 5,757 51 

Органічна 3,390 3,630 93 

Сірий 
лісовий 

(Вінницька 
обл.) Органо-

мінеральна 
3,819 3,700 103 

НІР05 0,079 0,196  
 

Для дерново-підзолистого та темно-сірого ґрунту характерно 

переважання пероксидазної активності над поліфенолоксидазною, а також 



  

 

166

найнижчі показники коефіцієнта гумусонакопичення – 86 і 98%, відповідно. 

За цих умов простежувався тісний кореляційний зв’язок між пероксидазною 

активністю і рН ґрунту. 

Тривале застосування мінеральних добрив сприяло зростанню 

пероксидазної активності в середньому на 68% порівняно з цілинними 

ґрунтами, що вказує на активізацію мінералізаційних процесів у ґрунті і 

зниження вмісту гумусу, оскільки фермент пероксидаза бере участь у 

розкладанні органічних сполук ароматичного ряду.  

В агроекосистемах на різних типах ґрунту застосування мінеральних 

добрив гальмувало активність окисно-відновних ферментів ґрунту, що може 

бути повʼязано з чутливістю ферментів до дії важких металів, які є у складі 

мінеральних добрив [10]. 

Негативний вплив мінеральних добрив на активність оксидоредуктаз 

особливо проявлявся на дерново-підзолистому ґрунті, де відмічено 

найширше співвідношення між поліфенолоксидазною та пероксидазною 

активністю і найнижчі значення коефіцієнта гумусонакопичення (65%).  

Біохімічні дослідження дали змогу встановити позитивні зміни у ґрунті 

за внесення органічних добрив, а саме підвищення поліфенолоксидазної 

активності від 2,853–3,495 до 3,473–7,877 мг пурпургаліна/на 10 г ґрунту та 

умовного коефіцієнта гумуснонакопичення майже до рівня цілинних ґрунтів 

та зниження пероксидазної активності. Тобто простежується загальна 

тенденція для ґрунтів агроекосистеми: за внесення органічних та органо-

мінеральних добрив активно відбувається окислення продуктів гідролізу 

органічних сполук із утворенням передгумусових компонентів. 

Аскорбатоксидаза належить до ферментів, які пов’язані з транспортом 

електронів, що беруть участь у «диханні» ґрунту. Як і каталаза, цей фермент 

характеризує потенційну окислювальну здатність ґрунту. 

Вивчення аскорбатоксидазної активності показало (табл. 3.17), що 

ґрунти різних типів проявляли різну її активність. Проте встановлено, що 
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активність ферменту аскорбатоксидази достовірно зростає у ґрунті за його 

окультурення.  

Таблиця 3.17 

Аскорбатоксидазна активність різних типів ґрунту природних екосистем 

і агроекосистем, мг ДГАК /100 г ґрунту за 1 год 

Агроекосистема 
Тип ґрунту 

Природна 
екосистема контроль органічна 

органо- 
мінеральна 

мінеральна 

Темно-
каштановий 101,64 92,40 110,88 101,64 73,92 

Чорнозем 
звичайний 83,16 69,30 132,44 113,96 60,06 

Чорнозем 
типовий 163,24 154,00 190,96 157,08 104,72 

Сірий лісовий 70,84 73,92 101,64 92,40 64,68 
Темно-сірий 
опідзолений 184,80 101,64 184,80 157,08 92,40 

Дерно-
середньо-
підзолистий* 

123,20 92,40 126,28 101,64 86,24 

Дерново-
середньо-
підзолистий** 

129,36 55,44 161,70 110,88 46,20 

НІР05  2,4 
*  Житомирська обл.; **  Чернігівська обл.  
 
В агроекосистемі контрольний варіант займав проміжне положення 

щодо органічної і мінеральної систем удобрення в усіх типах ґрунту, тобто 

мінеральні добрива пригнічували, а органічні активізували 

аскорбатоксидазну активність. Збільшення дози мінеральних добрив ще 

більш гальмувало перебіг процесів у ґрунті за участі аскорбатоксидази, що 

може бути пояснено токсичною дією важких металів та інших хімічних 

речовин у складі мінеральних добрив. 

Із найбільш широко розповсюджених у ґрунті окисно-відновних 

ферментів є каталаза, утворення якої, головним чином, пов’язано з 

діяльністю мікроорганізмів, водоростей, а також кореневої системи вищих 

рослин. Каталаза руйнує токсичний для клітин перекис водню, який 

утворюється в процесі дихання живих організмів і в результаті різних 
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біохімічних реакцій окислення органічних речовин, які є основною ланкою в 

процесі синтезу гумусових речовин у ґрунті. Каталазна активність  доволі 

стійкий та інформативний показник у діагностиці ґрунтів. Значення 

активності цього ферменту використовують під час вивчення різних типів 

ґрунту як для характеристики їх біологічних властивостей, так і оцінювання 

впливу різних чинників на екологічний стан ґрунтової системи [350]. 

Встановлено тісний звʼязок каталазної активності і кислотності ґрунту, 

виявлено підвищення її активності за зростання енергозапасів ґрунтів, які 

визначаються вмістом органічної речовини [158, 266]. 

З огляду на те, що фермент каталаза є чутливим показником, що 

відображає вплив екологічних чинників на ґрунтову систему, було проведено 

порівняльне вивчення рівня каталазної активності різних типів ґрунту та 

динаміки процесу розкладання перекису водню залежно від агроекологічних 

чинників. Встановлено, що каталазна активність у ґрунті різних природних 

біотопів збігалася з умістом органічної речовини, реакцією ґрунтового 

середовища та загальною біогенністю ґрунту [385]. Загалом цей показник у 

ґрунті перелогу варіював у межах 1,6–11,7 мл О2/хв (рис. 3.16).  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16  Активність каталази у різних типах ґрунту, мл О2/хв: 

1 – темно-каштановий; 2 – темно-сірий; 3 – чорнозем типовий;  

4 – дерново-підзолистий; 5 – чорнозем звичайний;  

6 – чорнозем опідзолений; 7 – сірий лісовий 
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Отримані експериментальні дані дали змогу побудувати такий ряд 

розподілу ґрунтів природних екосистем за активністю в них ферменту 

каталази: чорнозем звичайний > чорнозем типовий >темно-каштановий > 

чорнозем опідзолений > темно-сірий > сірий лісовий > дерново-підзолистий. 

Загальновідомо, що для біохімічних реакцій за участі ферментів велике 

значення має реакція середовища. Залежність каталазної активності ґрунту 

природних екосистем від рН показано на рисунку 3.17. За розрахунками 

коефіцієнт парної кореляції (r) між активністю ферменту каталази і реакцією 

ґрунтового середовища становив 0,92, що підтверджує наявність тісного 

зв’язку. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.17  Залежність каталазної активності від рН ґрунту 

(природна екосистема) [385] 

 

Наші дослідження показали, що проавтоклавований ґрунт зберігав, 

хоча і незначну каталітичну активність, а саме 4,258,43%, що підтверджує 

твердження О. Тульської [330] про те, що каталазна активність зумовлена як 

самими ферментами ґрунту, так і неорганічними каталізаторами – 

недоокисленими сполуками, які формують так звану псевдокаталазну 

активність ґрунту. 

Дослідженнями інтенсивності розкладання перекису водню у ґрунті 

агроекосистем та порівняння її з активністю у відповідних природних 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0 2 4 6 8 10 12
мл О2

рН
 г

ру
нт

у



  

 

170

аналогах встановлено, що внесення у ґрунт різних видів добрив справляє 

негативну дію на активність каталази. 

Найвища каталазна активність була на фоні контролю і зменшувалась 

як при застосуванні органічної і органо-мінеральної, так і мінеральної систем 

удобрення (табл. 3.18). Тобто розкладання перекису водню у варіантах із 

унесенням різних видів органічних і мінеральних добрив протікає 

повільніше, ніж у варіанті без удобрення. Це може бути пояснено тим, що 

органічні і мінеральні добрива містять значну кількість нітратних, 

фосфатних, хлоридних, сульфатних та інших фізіологічно-кислих аніонів, які 

і спричиняють інгібування ферменту каталази.  

 

Таблиця 3.18 

Активність каталази у ґрунті природних екосистем 

і агроекосистем, мл О2/хв 

Агроекосистема 
Тип ґрунту 

Природна 
екосистема контроль органічна мінеральна 

Темно-
каштановий 

10,3±0,2 9,6±0,1 6,5±0,3 6,0±0,1 

Чорнозем 
звичайний 

11,7±0,1 10,8±0,1 10,6±0,1 9,3±0,1 

Чорнозем 
типовий 

11,2±0 4,4±0,1 4,1±0 2,9±0,1 

Чорнозем 
опідзолений 

7,5±0,1 2,5±0,1 2,2±0,1 1,7±0 

Сірий лісовий 2,0±0 1,8±0 1,6±0,1 1,3±0,1 

Темно-сірий 
опідзолений 

3,3±0,1 1,7 ±0,1 1,2±0,1 0,9±0 

Дерново-
середньо-
підзолистий 

1,6±0,1 1,4±0 1,1±0,1 0,8±0 

 

Спостерігали також залежність між типом ґрунту і впливом органічних 

та мінеральних добрив на активність каталази. На дерново-

середньопідзолистому ґрунті внесення мінеральних добрив знижувало 

активність каталази майже на 80%, а за тривалого застосування органічних 
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добрив – на 45%. Подібна ситуація була характерна і для темно-каштанового 

ґрунту і чорнозему опідзоленому, де у варіанті з мінеральними добривами 

активність розкладання перекису водню знижувалась у середньому на 40% і 

за органічної системи удобрення – на 22–27%. На темно-сірому ґрунті 

застосування органічної і мінеральної системи удобрення, навпаки, 

підвищувало активність цього ферменту. 

Узагальнення результатів дозволило за активністю каталази 

досліджувані варіанти систем удобрення розмістити у ряд: 

мінеральна < органо-мінеральна < органічна < контроль [387]. За шкалою 

оцінки ступеня забезпеченості ґрунту ферментами Д. Звягінцева [128] 

чорнозем звичайний характеризується як багатий, дерново-підзолистий – як 

бідний. Темно-сірий опідзолений як і ґрунти агроекосистем чорнозему 

звичайного, відповідають середньозбагаченому рівню.  

Паралельно було проведено дослідження каталазної активності різних 

типів ґрунту при створенні оптимальних умов перебігу ферментативної 

реакції шляхом підвищення рівня рН додаванням до реакційної суміші 

СаСО3 (рис. 3.18, табл. 3.19). Найбільша швидкість розкладання Н2О2 була у 

першу хвилину взаємодії ґрунту з субстратом із поступовим уповільненням, 

що пояснюється як зниженням концентрації власне субстрату, так і 

інгібуванням процесу каталізу продуктом реакції О2. 

Як видно з рисунку 3.18, вже на першій хвилині експерименту за 

внесення СаСО3 створювались сприятливі умови для перебігу біохімічних 

реакцій за участі ферменту каталази у ґрунті перелогу, про що свідчать 

підвищені на 333% значення об’єму виділеного О2. Найвища активізація 

процесу розкладання перекису водню врезультаті внесення СаСО3 

відбувалося у дерново-середньопідзолистому і сірому лісовому ґрунтах, що 

може бути пояснено зниженням рівня кислотності ґрунту. У ґрунтах із більш 

нейтральною реакцією середовища (рН 66,7) такого ефекту не спостерігали 

і збільшення каталазної активності було в середньому на 0,11,5 мл О2/хв, 

або на 320%. 
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Рис. 3.18  Активність каталази в різних типах ґрунту перелогу та за 

внесення СаСО3 (мл О2/хв): 1 – темно-каштановий; 2 – темно-сірий;  

3 – чорнозем типовий; 4 – дерново-середньопідзолистий; 5 – чорнозем 

опідзолений; 6 – чорнозем звичайний; 7 – сірий лісовий 

 

У лабораторних умовах було підтверджено, що з підвищенням рН 

ґрунту активність каталази зростає у середньому на 1060% залежно від типу 

ґрунту і варіанту досліду (додаток Б.2). Спостерігали загальну тенденцію 

зростання каталазної активності впродовж перших 5 хв експерименту 

незалежно від систем удобрення і додаткового внесення СаСО3. Внесення 

СаСО3 у темно-сірий опідзолений і дерново-підзолистий ґрунт підвищувало 

активність каталази майже в 34 рази. 
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ними реакцій розщеплення високомолекулярних органічних сполук [350]. 

Саме за їх участі в присутності води проходить розщеплення складних 

біополімерів на мономери. Тобто, завдяки біохімічним процесам, 

здійснюється безперервний кругообіг ліофільних елементів у біосфері. 

В еволюції карбону в біоценозі особливу роль відводять ферментам, що 

діють на глікозильні зв’язки – гідролази глікозидів. Зокрема, активність 

ферменту інвертази, що входить до цього класу, є важливим показником, 

який характеризує процес біохімічного розкладання вуглеводів у ґрунті. 

Рівень активності цього ферменту відображає вміст у ґрунті 

легкогідролізуємих вуглеводів, які є енергетичним матеріалом для всіх 

ґрунтових гетеротрофів. 

Аналізування інвертазної активності ґрунтів різних агроекосистем 

засвідчило тісну залежність ферментативної активності з умістом гумусу 

(r = 0,84). Оскільки, гумусові речовини ґрунту разом із сполуками 

ароматичного ряду і білками містять значну кількість вуглеводів, 

перетворення яких у ґрунті, пов’язано із ферментом інвертази та інших 

карбогідраз. Найвища інвертазна активність була у ґрунті перелогу під 

природними фітоценозами (табл. 3.19).  

При окультуренні ґрунтів активність інвертази змінювалась, а саме 

простежується чітка тенденція зменшення інвертазної активності в 

агроекосистемі: у темно-сірому – в 1,3–3,1, чорноземі звичайному і 

опідзоленому – в 1,3–2,7, дерново-підзолистому – в 1,3–2,0 чорноземі 

типовому – в 1,3–1,8, сірому лісовому – в 1,2–1,3 раза. У ґрунті контрольного 

варіанту (без удобрення) і у варіанті з мінеральними добривами відмічено 

найнижчі показники активності інвертази. За органічної і органо-мінеральної 

систем удобрення рівень ферментативної активності зростав, хоча істотної 

різниці між цими варіантами не виявлено. 

 

 

 



  

 

174

Таблиця 3.19 

Інвертазна активність у ґрунті природної екосистеми і агроекосистем,  

мг глюкози/г ґрунту 

Варіант досліду / система удобрення 

Тип ґрунту Переліг 
контроль мінеральна органічна 

органно-
мінеральна 

Чорнозем 
звичайний 

11,50±0,2 5,33±0,2 4,42±0,1 7,17±0,2 6,40±0 

Чорнозем 
типовий 

8,57±0,2 4,83±0,1 н/в*** 6,07±0,1 6,63±0,3 

Чорнозем 
опідзолений 

6,69±0,1 3,44±0,1 2,44±0,2 4,94±0,1 5,11±0,1 

Сірий лісовий 2,64±0 2,08±0,1 н/в 2,77±0,1 2,22±0 

Темно-сірий 
опідзолений 

4,09±0,1 2,63±0,1 1,33±0 н/в 3,17±0,2 

Дерново-
середньо-
підзолистий* 

2,19±0 1,44±0,1 1,08±0 н/в н/в 

Дерново-
середньо-
підзолистий** 

2,49±0,2 1,94±0 2,02±0 2,50±0,1 2,39±0 

*  Житомирська обл.; **  Чернігівська обл.; *** н/в – не визначали. 

 

Кругообіг нітрогену тісно пов’язаний, передусім, із пептид-

пептидгідролазами, здатними розщеплювати білки і поліпептиди до 

амінокислот. З цієї групи ферментів найбільш поширені протеази і за їх 

активністю визначають ступінь інтенсивності мінералізації білкових сполук, 

які надходять у ґрунт у складі органічних добрив [389].  

Найвищі показники протеолітичної активності у досліджуваних типах 

ґрунту були властиві чорноземам, багатих на субстрат (білкові речовини) і де 

відмічено підвищену чисельність амоніфікуючих мікроорганізмів. У бідних 

на органічну речовину ґрунтах активність протеаз була майже вдвічі нижчою 

ніж у чорноземах (табл. 3.20).  
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Таблиця 3.20 

Протеолітична активність ґрунтів природної екосистеми і 

агроекосистем, мг амінного нітрогену/10 г ґрунту 

Система удобрення 
Тип ґрунту Переліг 

контроль мінеральна органічна 
органно-

мінеральна 
Чорнозем 
звичайний 

2,58±0,05 2,12±0,03 2,15±0,01 2,35±0,02 2,56±0,02 

Чорнозем 
типовий 

2,85±0,03 2,56±0,02 2,63±0,02 2,98±0,02 2,98±0,03 

Чорнозем 
опідзолений 

2,64±0,04 2,37±0,02 2,41±0,02 2,86±0,01 2,94±0,02 

Сірий лісовий 1,38±0,01 0,84±0,01 1,12±0,01 1,48±0,01 1,41±0,01 

Темно-сірий 
опідзолений 

2,03±0,01 1,52±0,02 1,96±0,01 2,09±0,01 2,08±0,01 

Дерново-
середньо-
підзолистий* 

1,48±0,01 0,85±0,01 1,01±0,01 2,05±0,01 2,15±0,01 

Дерново-
середньо-
підзолистий** 

1,34±0,01 0,96±0,01 1,15±0,01 2,14±0,02 2,18±0,02 

*  Житомирська обл.; **  Чернігівська обл.  

 

У ґрунті агроекосистем у варіанті без удобрення (контроль) активність 

протеаз нижча в середньому на 1143% порівняно з ґрунтом природної 

екосистеми. Застосування мінеральних добрив знижувало активність 

протеолітичних ферментів на 832% відносно відповідних цілинних 

аналогів. Тоді як застосування органічних добрив сприяло підвищенню 

активності протеаз завдяки додатковому внесенню субстрату в середньому на 

360%. Особливо позитивний ефект на підвищення активності протеаз 

прослідковувалось на дерново-підзолистому ґрунті (Чернігівська обл.), де 

внесення органічних і органо-мінеральних добрив активізувало перебіг 

біохімічних реакцій за участі протеаз у 1,6 раза. Тобто підтверджено, що 

протеолітична активність ґрунту різних біотопів перебувала у тісній 
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залежності від вмісту органічної речовини і зростала за внесення органічних 

речовин.  

Комплексні дослідження активності гідролітичних ферментів 

проведено на дерново-середньопідзолистому ґрунті за різних систем 

удобрення (рис. 3.19) [82, 83]. Активність інвертази у дерново-підзолистому 

ґрунті мала чітку залежність від варіанту досліду і внесених добрив. Різні 

види добрив загалом позитивно впливали на активність цього ферменту. 

Найвища її активність із перевищенням контрольного варіанту майже втричі 

була за сумісного внесення гною, сидерату, соломи і мінеральних добрив. На 

фоні заорювання зеленої маси сидератів як окремо, так і в поєднанні з 

мінеральними добривами, активність цього ферменту була на одному рівні 

6,70 мг глюкози/г ґрунту за 24 год. А на фонах із внесенням гною зростала до 

рівня 8,689,10 мг глюкози/г ґрунту за 24 год, що майже вдвічі вище за 

показник у контролі.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.19  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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Протеалітична активність має прямий зв’язок із кількістю органічної 

речовини у ґрунті, що підтверджується і нашими результатами досліджень. 

Високу активність цього ферменту виявлено у варіантах, де вносили 

збагачені білком органічні речовини: на фоні гною протеолітична активність 

зростала на 32,2%, а при доповненні сидератом, соломою і мінеральними 

добривами – на 34,7%. Систематичне використання сидеральних добрив 

прискорювало реакцію гідролізу складних органічних сполук і різниця з 

контролем була 37,2–38,8%. Такі зміни протеолітичної активності за 

внесення органічних добрив збігаються із характером змін загальної 

біогенності ґрунту і чисельністю мікроміцетів, стрептоміцетів і 

амоніфікаторів – продуцентів цих ферментів (див. табл. 3.6). 

З дією ферменту уреази пов’язані процеси гідролізу і трансформації у 

доступну форму нітрогену сечовини, що утворюється як проміжний продукт 

метаболізму нітрогенорганічних сполук, а також за внесення у ґрунт гною. 

Дослідження встановлено, що уреаза позитивно реагує на внесення як 

органічних, так і мінеральних добрив. Найвищу активність цього ферменту 

спостерігали на фонах післядії гною з доповненням мінеральними 

добривами, соломою і сидератом – 2,88–3,14 мг амонійного N/10 г ґрунту, що 

пов’язано з наявністю лабільних легкогідролізуємих нітрогенвмісних 

речовин, здатних до утворення проміжних продуктів каталітичних 

трансформацій. 

Особливо помітним вплив на активність уреази був за систематичного 

використання гною у поєднанні з NPK, де майже в 1,5 раза відмічено 

перевищення контролю. Поєднання мінеральних добрив і сидерату сприяло 

підвищенню активності цього ферменту у ґрунті до 2,83 мг амонійного N/10 г 

ґрунту або на 43%. 

Щодо фосфорних сполук ґрунту важливе значення мають гідролази, які 

діють на складні ефірні зв’язки, зокрема це фермент фосфатаза. За 

варіантами досліду спостерігали підвищення активності фосфатази у 

варіантах із внесенням мінеральних добрив, що є цілком закономірно, 
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оскільки в їх складі є фосфорні сполуки – необхідний субстрат для ферменту. 

Зокрема, у варіанті з мінеральними добривами активність фосфатази зростала 

на 13% порівняно з контролем. У варіантах з унесенням лише органічних 

добрив (сидерат або гній) активність фосфатази зростала в 1,41,5 раза 

відповідно до контролю. Внесення на цих органічних фонах мінеральних 

добрив підвищувало активність фосфатази на 4653% порівняно з контролем 

і на 35% відповідно до варіантів із органічними добривами. 

Отже, застосування агрозаходів призводить до зміни основних 

параметрів формування і функціонування ферментного комплексу у ґрунті. 

Для ґрунтів природних екосистем характерним є високий рівень активності 

окисно-відновних ферментів, які беруть участь у синтезі гумусу, та 

відповідно коефіцієнта гумусонакопичення. У ґрунтах агроекосистем 

спостерігалась чітка залежність поліфенолоксидазної і пероксидазної 

активності від системи удобрення: органічні і органо-мінеральні добрива 

підвищують, а мінеральні – знижують процеси синтезу гумусових сполук. 

Також прослідковується залежність між активністю поліфенолоксидази, 

пероксидази та вмістом гумусу в ґрунті. 

В агроекосистемах на різних типах ґрунту застосування мінеральних 

добрив інгібувало активність окисно-відновних ферментів, що може бути 

пов’язано із чутливістю ферментів до дії важких металів, які є в складі 

мінеральних добрив. 

Гідролітичні ферменти чутливо реагують на внесення добрив. 

Органічні форми добрив здебільшого активізували гідролітичні ферменти 

ґрунту. На противагу цьому, мінеральні добрива пригнічують активність цих 

ферментів. Поєднання мінеральних і органічних добрив справляє більший 

позитивний вплив на ферментативну активність ґрунту завдяки унесення з 

добривами речовин, що є субстратому для досліджуваних ферментів. 

Отримані нами положення знайшли підтвердження у висновках інших 

дослідників [13, 18, 382, 389, 420, 517]. 
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Висновки до розділу 3. 

Результати мікробіологічного моніторингу ґрунтів у різних природно-

кліматичних умовах дали змогу встановити засвідили чітку закономірність 

залежності стану і активності мікробіоценозу від агроекологічних умов – 

типу ґрунту та застосованих агротехнічних заходів.  

Ґрунт природних екосистем (переліг) характеризується високим 

умістом загальної чисельності мікроорганізмів зі збалансованою структурою 

різних еколого-трофічних і функціональних груп та відсутністю радикальних 

коливань їх чисельності. За таких умов у ґрунті врівноважені процеси 

мінералізаціїіммобілізації, деструкції органічної речовини та 

гумусонакопичення. Відмічено невисокі показники оліготрофності та 

педотрофності. Активність основних біологічних процесів за участі 

ферментів класу оксидоредуктаз і гідролаз у ґрунті природних екосистем 

також є вищою. 

Зміна екологічних умов ґрунтового середовища за застосування 

агротехнологій (різні види добрив, механічний обробіток ґрунту, 

сівозміна / беззмінний посів) спричинює перебудову мікробіоценозу ґрунту. 

За таких умов зменшується загальна біогенність ґрунту порівняно з ґрунтом 

природних екосистем, проте зростає чисельність бактерій, які 

використовують нітроген мінеральних сполук, педотрофів, оліготрофів та 

міцеліальних організмів. Це створює умови до активізування деструкційних 

процесів у ґрунті, підвищується коефіцієнт педотрофності і 

мінералізаціїіммобілізації та активність ферменту пероксидази. 

В агроекосистемі чисельність мікроорганізмів у ґрунті має значні межі 

коливань унаслідок надходження додаткового джерела живлення і енергії у 

вигляді добрив, а також зміни фізичних властивостей ґрунту за механічного 

обробітку ґрунту. 

Ґрунт агроекосистем характеризується зниженою ферментативною 

активністю, високою чисельністю і широким видовим різноманіттям 

целюлозолітичних мікроорганізмів та активним перебігом процесів 
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деструкції біополімеру целюлози. Тобто антропогенна діяльність в 

агроекосистемі є потужним чинником, оскільки змінює кількісні та якісні 

параметри ґрунтового мікробіоценозу й активність біохімічних реакцій у 

ґрунті. 

Найвагоміший вплив сільськогосподарської діяльності на ґрунтову 

мікробіоту простежувався на малородючих ґрунтах  дерново-підзолистих і 

сірих лісових, де тривале вирощування сільськогосподарських культур без 

удобрення призводить до зниження загальної чисельності мікроорганізмів та 

активності перебігу основних біологічних процесів. І навпаки, родючі 

чорноземні ґрунти з вищою буферною здатністю є стійкішими щодо 

вразливості ґрунтової мікробіоти до різних агротехнічних заходів. 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [79, 8183, 91, 92, 95, 96, 292–294, 356, 370, 371, 375, 

384387]. 
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РОЗДІЛ 4 

МІКРОБНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕМІСІЯ ДІОКСИДУ КАРБОНУ  

З ҐРУНТУ АГРОЕКОСИСТЕМ 

 

 

Однією з екологічних характеристик ґрунту, яка може бути 

використана для оцінювання стану ґрунту, поряд із чисельністю 

мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп, є кількісний вміст 

біомаси мікроорганізмів [143, 222, 494]. Вміст мікробної біомаси в ґрунті 

визначає інтенсивність кругообігу речовин в екосистемі, спрямованість 

ґрунтоутворювального процесу і є частиною органічної речовини ґрунту, її 

найбільш рухомою та біологічно активною фракцією [66, 260, 339, 607]. 

Загальновідомо, що частка мікробного карбону в загальному 

органічному карбоні ґрунту становить 110%, а іноді сягає близько 15% [408, 

493]. Доведено, що карбон мікробної біомаси є важливою складовою 

ґрунтової органічної речовини, показником його якості і збереженості в 

ґрунті [9, 409, 428, 557, 560, 604]. А інформація про запаси мікробного 

карбону у різних типах ґрунту є важливою для екологічних досліджень, у т.ч. 

для розроблення прогнозних сценаріїв [361]. 

У результаті перебігу природних мікробіологічних процесів у ґрунті в 

атмосферу виділяються значні обсяги парникових газів [7, 211, 303, 308, 309]. 

Зокрема, у результаті діяльності ґрунтових мікроорганізмів в атмосферу 

надходять понад половину обсягу щорічного СО2 і N2O [512, 521, 526]. 

Природна емісія парникових газів регулює збалансованість екосистем, і лише 

антропогенна діяльність призводить до глобальних змін щодо обсягів і 

режимів їх надходження в атмосферу [8, 175, 264, 303]. Особливо наочно це 

простежується за використання земель у сільськогосподарському 

виробництві [177, 359, 373, 480]. 

Також одним із загальноприйнятих і інтегрованих показників в 

оцінюванні біологічної активності ґрунту є інтенсивність виділення дiоксиду 
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карбону (СО2), що зумовлюється комплексом чинників і відображає загальну 

активність живої компоненти ґрунту. Проте цей процес є активним 

постачальником основного парникового газу СО2, який породжує проблему 

змін клімату. Тому оцінювання цього біохімічного процесу для екологів має 

двобічний характер [373].  

 

 

4.1. Вміст загальної мікробної біомаси у ґрунті за впливу 

агроекологічних чинників 

 

Результати моніторингових досліджень дали змогу встановити 

закономірності і чітку диференціацію вмісту мікробної біомаси у природних 

екосистемах залежно від типу ґрунту [371].  

Мінімальний вміст мікробної біомаси відмічено в дерново-підзолистих 

ґрунтах Полісся, які є бідними на поживні речовини і мають кислу реакцію 

середовища (рис. 4.1). Ґрунти зони Лісостепу, де превалюють чорноземи, 

характеризуються високою чисельністю мікроорганізмів і вмістом мікробної 

біомаси – 670–684 мкг С/г ґрунту, що майже в 22,5 раза вище ніж у дерново-

підзолистому ґрунті. Тривала експлуатація ґрунтів у стаціонарних дослідах 

істотно впливала на стан і структуру комплексу ґрунтових мікроорганізмів 

(див. табл. 3.6), а це, в кінцевому підсумку, визначало і мікробну 

продуктивність. Незалежно від агрокліматичної зони, типу ґрунту, 

застосованих агрозаходів вміст загальної мікробної біомаси в ґрунті 

агроценозів був нижчим, ніж у ґрунті природних біоценозів у середньому на 

3050%.  
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Рис. 4.1  Уміст біомаси мікроорганізмів у ґрунті природних екосистем і 

агроекосистем [371]: 1  темно-каштановий; 2  чорнозем типовий;  

3  чорнозем опідзолений; 4  темно-сірий; 5  дерново-підзолистий 

 
У зоні Степу на темно-каштановому ґрунті у агроценозі ячменю 

ярого біомаса мікроорганізмів знижувалась на 46,4% порівняно з цілинним 

аналогом і становила 208 мкг С/г ґрунту (рис. 4.2) [81, 95].  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 4.2  Вміст біомаси мікроорганізмів (мкг С/г ґрунту) (а) та 

активність процесу виділення СО2 (мг СО2/кг ґрунту) (б) у темно-

каштановому ґрунті: 1 – заповідний степ; 2 – переліг (буферна зона);  

3 – агроекосистема (агроценоз ячменю) 
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У ґрунті буферної зони, який впродовж 10 років не використовували в 

сільськогосподарському виробництві, вміст мікробної біомаси підвищувався 

до 240 мкг С/г ґрунту. Тобто, за показниками вмісту загальної біомаси 

мікроорганізмів, а також чисельності основних еколого-трофічних і 

таксономічних груп мікроорганізмів у ґрунті, прослідковується поступове 

трансформування колишньої агроекосистеми з наближенням за 

мікробіологічними показниками до природної екосистеми з послідовним 

відновленням порушених трофічних зв’язків та фізіологічних процесів. 

Слід зазначити, що в ґрунтах різних типів ступінь і глибина прояву 

впливу агротехнічних заходів не однакова. При чому у варіантах без 

удобрення на малородючих ґрунтах (дерново-підзолистий, темно-сірий) 

вміст мікробної біомаси був відповідно у 2,2 і 3,9 раза нижчим ніж у ґрунті 

перелогу. Для чорноземних ґрунтів різниця у вмісті мікробної біомаси у 

варіанті без добрив і ґрунті природної екосистеми була значно нижчою і 

становила 1,92,3 раза. Внесення органо-мінеральних добрив (гній + NPK) у 

ґрунт при вирощуванні сільськогосподарських культур мало позитивний 

вплив на мікробну продуктивність, при цьому відмічено зростання вмісту 

мікробної біомаси у чорноземі типовому в 1,1 раза, чорноземі опідзоленому – 

в 1,3, дерново-підзолистому – в 2 і темно-сірому ґрунті – в 3,1 раза проти 

відповідних контрольних варіантів. Встановлені залежності збігаються з 

висновками D. Geisseler і K. Scow [471]. 

Для більш повного оцінювання стану і активності ґрунтової мікробіоти 

щодо процесів синтезу і мінералізації органічної речовини ґрунту було 

досліджено вміст органічного карбону (Сорг) і карбону мікробної біомаси 

(Смікр) у ґрунті та емісію СО2  так звану «триаду ґрунтового карбону».  

Одним із індикаторів екологічного стану ґрунту і доступності 

органічного карбону є співвідношення вмісту карбону мікробної біомаси до 

вмісту карбону органічних сполук (Смікр / Сорг) [491], яке слугує показником 

функціонування ґрунтової екосистеми [449]. При чому його підвищені 

значення вказують на закріплення органічних речовин у біомасі 
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мікроорганізмів [409]. Виходячи з того, що мікробна біомаса швидко реагує 

на зміну екологічних чинників [139] нами проведено оцінювання вмісту 

карбону мікробної біомаси в складі органічної речовини різних типів ґрунту.  

Для ґрунту природних екосистем характерно високий вміст мікробного 

карбону в складі карбону органічних сполук ґрунту (рис. 4.3), що в 

середньому становило 1,63,4%. У складі органічної речовини чорноземних 

ґрунтів уміст карбону мікробної біомаси становив 22,5%. Для дерново-

підзолистого, сірого лісового і темно-сірого ґрунтів із низьким умістом 

гумусу (1,21,8%) показник Смікр / Сорг становив 2,83,4%, що свідчить про 

активну діяльність мікроорганізмів щодо розкладу карбонових сполук та 

іммобілізації його в своїй біомасі. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3  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 
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Упродовж 20012004 рр. у зоні Степу на двох типах ґрунту проведено 

дослідження вмісту карбону мікробної біомаси в ґрунті агроекосистем за 

різних систем удобрення (табл. 4.1). Як свідчать отримані експериментальні 

дані за антропогенного впливу відбувається дестабілізація органічної 

речовини ґрунту, що призводить до зниження вмісту гумусу, вмісту 

органічного карбону і мікробної біомаси. За майже однакового рівня 

родючості ґрунту (вміст гумусу 4,14,5% у варіантах в агроекосистемі) вміст 

мікробної маси в чорноземі звичайному і темно-каштановому ґрунті доволі 

різниться  майже вдвічі, що може бути пояснено комплексом фізичних і 

хімічних властивостей ґрунтів та кліматичних чинників. 

 

Таблиця 4.1 

Вміст карбону мікробної біомаси та органічних сполук  

у різних типах ґрунту, 20012004 рр. 

Сорг Смікр 
Тип ґрунт 

Система 
удобрення мг/г ґрунту 

Смікр/Сорг, 
% 

Контроль 
(без добрив) 25,52 0,350 1,4 

Мінеральна 24,36 0,356 1,5 

Органічна 24,94 0,439 1,8 

Органо-
мінеральна 

26,10 0,450 1,7 

Переліг 31,30 0,783 2,5 

Чорнозем 
звичайний  

НІР05 0,82 0,03  
Контроль 
(без добрив) 

24,36 0,212 0,9 

Мінеральна 23,78 0,224 0,9 

Органічна 25,52 0,352 1,4 

Органо-
мінеральна 

25,52 0,369 1,4 

Переліг 26,70 0,394 1,5 

Темно-
каштановий  

НІР05 0,77 0,02  
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Вирощування агрокультур без удобрення призводило до зниження 

вмісту органічного карбону в 1,2 раза у чорноземі звичайному і в 1,1 раза  в 

темно-каштановому ґрунті порівняно з ґрунтом перелогу. За цих умов уміст 

загальної мікробної біомаси знижувався відповідно в 2,2 і 1,9 раза. 

У чорноземі звичайному вміст карбону мікробної біомаси зростає у 

середньому на 2529% порівняно з контролем на варіантах із внесенням 

органічних і органо-мінеральних добрив і у темно-каштановому ґрунті – на 

6674%, відповідно. Найвищий вміст мікробного карбону у складі органічної 

речовини ґрунту (Смікр / Сорг) становив у ґрунті перелогу і за внесення 

органічних та органо-мінеральних добрив на чорноземі звичайному. У інших 

варіантах досліду частка карбону мікробної біомаси є меншою (0,91,4%). 

Це було підтверджено дослідженнями впливу різних систем удобрення 

на вміст органічної речовини ґрунту в умовах зони Лісостепу і Полісся. 

Встановлено, що тривале внесення добрив спричинило зниження вмісту 

карбону органічних сполук у ґрунтах, порівняно з їх природними аналогами. 

За довготривалого систематичного внесення добрив у чорноземі глибокому 

вміст Сорг зменшився на 26–32%, темно-сірому опідзоленому – на 12–33%, 

дерново-підзолистому – на 6–34% (табл. 4.2). А за умов систематичного 

внесення органо-мінеральних добрив у дерново-підзолистому ґрунті 

відмічено тенденцію зростання вмісту Сорг у середньому на 5,7%. 

У ґрунті агроекосистем найбільша частка карбону мікробної біомаси 

від карбону органічних сполук відмічалась за умов органічної і органо-

мінеральної систем удобрення: для чорнозему глибокого становила 1,6 і 

1,8%, темно-сірого – 3,0, дерново-середньопідзолистого – 3,2 і 3,3%, 

відповідно. 

Отже, у результаті довготривалого сільськогосподарського 

використання ґрунтів за внесення добрив і без них, відбувається як істотне 

зниження вмісту загальної біомаси мікроорганізмів, так і співвідношення 

Смікр / Сорг, що свідчить про зменшення питомої частки карбону мікробної 

біомаси у складі загального вмісту органічного карбону ґрунту [387]. 
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Таблиця 4.2 

Вміст карбону мікробної біомаси (Смікр) та  

органічних сполук (Сорг) у ґрунті 

Сорг Смікр Варіант досліду, 
система удобрення мг/г ґрунту 

Смікр / Сорг, 
% 

Чорнозем глибокий  
Контроль 23,5 0,238 1,0 
Мінеральна 24,4 0,291 1,2 
Органічна 25,4 0,410 1,6 
Органо-мінеральна 25,8 0,460 1,8 
Переліг 34,9 0,701 2,0 

НІР05 0,4 0,084  
Темно-сірий опідзолений 

Контроль 6,7 0,142 2,1 
Мінеральна 7,2 0,195 2,7 
Органо-мінеральна 9,0 0,283 3,1 
Переліг 11,0 0,308 2,8 

НІР05 0,4 0,010  
Дерново-середньопідзолистий 

Контроль 3,4 0,985 2,9 
Мінеральна 4,0 0,122 3,0 
Органічна 5,1 0,174 3,4 
Органо-мінеральна 5,6 0,199 3,5 
Переліг 6,9 0,210 3,0 

НІР05 0,6 0,079  
 

Вищевикладене підтверджує закономірність, що у варіантах із 

унесенням різних видів органічних добрив мікробна продуктивність зростає. 

Останніми роками за відсутності достатньої кількості традиційних 

органічних добрив широкого застосування набувають місцеві ресурси 

органічної речовини, у т.ч. неутилізована продукція рослинництва, 

післяжнивні рештки, сидерати тощо. Проте поза увагою залишається питання 

комплексного оцінювання застосування побічної продукції рослинництва на 

стан та продуктивність ґрунтової мікробіоти [375]. 

Мікробіологічні дослідження засвідчили, що присутність органічної 

речовини у ґрунті у вигляді побічної продукції рослинництва із 

співвідношенням С : N близьким до 40 зумовлює активізацію мікробного 
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угруповання. Це виражалось у збільшенні чисельності різних трофічних груп 

мікроорганізмів, які є деструкторами високомолекулярних сполук, а відтак 

сприяло активному розвитку мікроорганізмів, які споживають 

низькомолекулярні органічні сполуки і трансформують їх на мінеральні 

форми, доступні вищим рослинам. Майже вдвічі збільшувалась чисельність 

стрептоміцетів, серед яких чимало видів, здатних розкладати клітковину, в 

4 рази – амоніфікуючих і у 8 рази – азотфіксувальних та целюлозолітичних 

мікроорганізмів [375]. 

Також чітко виражена стимулююча дія на синтез мікробної біомаси 

оптимізація співвідношення вмісту карбону і нітрогену, яка досягається 

поєднанням органічних добрив із мінеральними. Це позитивно впливає на 

стан мікробного угруповання, його продуктивність і дає змогу наблизити 

збалансованість фізіологічних процесів у ґрунті агроекосистем до еталонних, 

тобто цілинних.  

Як видно з даних таблиці 4.3, застосування соломи в поєднанні з 

сидератами, гноєм і мінеральними добривами справляє позитивний вплив на 

мікробну продуктивність. При цьому достовірно збільшується вміст 

мікробної біомаси у ґрунті. Тобто, поєднання різних видів органічних 

речовин із мінеральними, що забезпечує оптимізацію співвідношення С : N у 

ґрунті, має позитивний вплив на розвиток мікроорганізмів та їх 

продуктивність.  

Загальна біомаса мікроорганізмів у чорноземі типовому зростала на 3–

13%, чорноземі опідзоленому – в 1,2–2,0 раза і в темно-сірому опідзоленому 

ґрунті – в 2,4–2,8 раза. Максимальний вміст загальної біомаси 

мікроорганізмів відмічено у чорноземі опідзоленому у варіанті поєднаного 

внесення соломи ячменю з сидератом (гірчиця біла), мінеральними 

добривами і гноєм, де перевага над контрольним варіантом і мінеральною 

системою удобрення становила 388 і 284 мкг С/г ґрунту (або 1,6 і 2,1 раза) 

відповідно. 
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Таблиця 4.3 

Вміст біомаси мікроорганізмів за застосування 

побічної продукції рослинництва, 2001–2003 рр. 

Варіант досліду 
Біомаса мікроорганізмів, 

мкг С/г ґрунту 
Чорнозем типовий  

Контроль 302±2,8 
NPK 368±11,3 
Солома 340±28,3 
Солома + NРК 310±14,1 

Чорнозем опідзолений 
Контроль 356±5,7 
NPK 460±5,9 
Солома + сидерат 436±16,9 
Солома + сидерат + гній 640±11,3 
Солома + сидерат + NPK 676±16,9 
Солома + сидерат + гній + NPK 744±33,9 

Темно-сірий 
Контроль 136±22,6 
NPK 184±11,3 
Солома + сидерат + NPK 376±22,6 
Солома + сидерат + гній + NPK 329±1,3 

 

Одним із домінуючих чинників, який визначає або коригує 

функціональний стан ґрунту агроекосистем, є обробіток ґрунту. Порівняльне 

вивчення різних способів обробітку ґрунту проводили на чорноземі типовому 

(Полтавська обл.) і дерново-підзолистому ґрунті (Житомирська обл.). 

Дослідження, проведені на чорноземі типовому, засвідчили, що 

технології з мінімізацією обробітку ґрунту відіграють стабілізуючу роль у 

формуванні мікробного ценозу (рис. 4.4). Порівнюючи чизельний обробіток 

із комбінованим, який включає оранку під просапні культури і плоскоріз під 

культури суцільного посіву, перевага була за чизелем, де вміст загальної 

мікробної біомаси на різних агрофонах коливався у межах 240390 мкг С/г 

ґрунту і мінералізаційна активність мікробного ценозу знижувалась [371].  
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Рис. 4.4  Вміст мікробної біомаси в чорноземі типовому  

за різних агрозаходів, мкг С/г ґрунту [371] 

 

Забезпеченість ґрунту органічною речовиною має важливе значення 

для системи обробітку ґрунту. За внесення органічних добрив спостерігали 

найвище накопичення мікробної біомаси в ґрунті. Особливо показова ця 

тенденція простежувалась на фоні внесення побічної продукції рослинництва 

і мінеральних добрив із гноєм, де вміст біомаси був, відповідно, на 60 і 120 

мкг С/г ґрунту вище ніж за технології комбінованого обробітку ґрунту. 

Глибока оранка руйнує сформовані структурно-функціональні зв’язки 

мікробного угруповання, на їх відновлення втрачається час, енергетичні і 

поживні ресурси, а тому вміст загальної мікробної біомаси є нижчим, ніж за 

технологій ощадливого обробітку ґрунту. 

На дерново-підзолистому глеювато глинисто-піщаному ґрунті 

(Житомирська обл.) у ланці сівозміни було вивчено чотири технології 

основного обробітку ґрунту: оранка на глибину 1820 см; плоскорізне 

розпушування на 1820 см; різноглибинне плоскорізне розпушування (під 
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озимі зернові культури на 1012 см, під ярі культури – на 1820 см); 

чизельна (плоскорізне розпушування на 1012 см під озимі, під решту 

культур – чизельне розпушування на 1820 см) [116]. Експериментальними 

даними доведено (табл. 4.4), що фактор «обробіток ґрунту» значно переважав 

над фактором «добрива» за впливом на мікробну продуктивність. Це 

пов’язано, насамперед, із тим, що за безполицевих технологій обробітку 

спостерігається значна диференціація органічної речовини у верхніх шарах 

ґрунту, врезультаті чого відбувається інтенсивніше її розкладання, ніж за 

полицевого обробітку.  

Таблиця 4.4 

Вміст біомаси мікроорганізмів за різних способів обробітку  

дерново-підзолистого ґрунту, мкг С/г ґрунту 

Варіант досліду Овес Конюшина 
Пшениця 

озима 
Середнє 

Оранка 
Контроль (без добрив) 109 182 117 136,0 
N50P50K50* 119 201 132 150,7 

N75P75K75* 127 217 158 167,3 

Плоскорізний глибокий обробіток 
Контроль (без добрив) 166 223 155 181,3 
N50P50K50 172 245 204 207,0 

N75P75K75 198 268 164 210,0 

Плоскорізний різноглибинний обробіток 
Контроль (без добрив) 120 199 144 154,3 

N50P50K50 122 214 216 184,0 

N75P75K75 134 235 163 177,3 

Чизельний обробіток 
Контроль (без добрив) 147 208 119 158,0 
N50P50K50 154 231 140 175,0 

N75P75K75 181 254 155 196,7 

НІР05 1,4 
*  дози добрив із розрахунку на 1 га сівозмінної площі, безпосередньо під 

овес і конюшину добрива не вносили. 
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Безполицеві обробітки мали значну перевагу щодо накопичення і 

вмісту мікробної біомаси у ґрунті над оранкою. В середньому за три роки 

досліджень за застосування оранки вміст біомаси мікроорганізмів у ґрунті 

складав 136–167 мкг С/г ґрунту, що на 14–32% нижче, ніж за інших 

технологій механічного обробітку ґрунту.  

З безполицевих обробітків найкращим виявився плоскорізний 

глибокий, за якого у посівах конюшини вміст біомаси мікроорганізмів у 

ґрунті був найвищим і склав 223–268 мкг С/г ґрунту. Навіть у ґрунті варіанта 

без удобрення вміст біомаси мікроорганізмів переважав або був на рівні 

варіантів із застосуванням мінеральних добрив за чизельного і плоскорізного 

різноглибинного обробітку. 

 

4.2. Залежність вмісту мікробної біомаси в ґрунті від 

гідротермічних чинників 

 

В умовах стаціонарного досліду Миронівського інституту пшениці 

ім. В.М. Ремесла упродовж 20012010 рр. досліджено залежність вмісту 

мікробної біомаси від гідротермічних умов року (рис. 4.5, 4.6) [78]. 

На прикладі ґрунту природної екосистеми як еталонної системи, 

наочно простежується вплив гідротермічних чинників (температура повітря і 

опади) на мікробну продуктивність і накопичення мікробної біомаси. Роками, 

з наближеними до середньобагаторічних значень (ГТК СБР = 1,2) за 

кількістю опадів і температурним режимом повітря є 2003 і 2008 рр. 

(ГТК = 1,3), які і було обрано для порівняння впливу погодних умов на вміст 

мікробної біомаси. В ці роки вміст мікробної біомаси в ґрунті становив 

694710 мкг С/г ґрунту (рис. 4.5, додаток В).  

Отримані експериментальні дані засвідчили, що динамічні зміни вмісту 

мікробної біомаси у ґрунті перелогу пов’язано передусім зі змінами таких 

екологічних чинників як температура і вологість. Максимуми і мінімуми її 

вмісту співпадають зі значеннями гідротермічного режиму, тобто ГТК.  
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Рис. 4.5  Динаміка вмісту мікробної біомаси у ґрунті перелогу 

чорнозему глибокого залежно від погодних умов 

 
За недостатньої кількості опадів і підвищених температур повітря та 

значеннями ГТК на рівні 0,50,7 (2002, 2006, 2007, 2010 рр.) уміст мікробної 

біомаси був 250362 мкг С/г ґрунту, що майже у 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 у ґрунті. Вплив вологи проявляється також через зміни активності в 

рослинному організмі та забезпеченості мікроорганізмів субстратом [361]. 

Наприклад, на противагу рокам 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 мкг С/г ґрунту, у 2004 р. – 704 мкг С/г ґрунту. При чому 

підвищені температури справляють більший негативний вплив на мікробну 

продуктивність як у природній екосистемі, так і в агроекосистемі за різних 

систем удобрення.  
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Упродовж 20012010 рр. динаміка вмісту мікробної біомаси в ґрунті 

агроекосистеми також відповідала значенням гідротермічного режиму 

(рис. 4.6, додаток В). За сприятливих погодних умов накопичення мікробної 

біомаси сягало максимуму: в ґрунті контрольного варіанту – 390–402 мкг С/г 

ґрунту, при мінеральній системі удобрення – 448–469, органічній – 610–625 і 

органо-мінеральній – 620 мкг С/г ґрунту. Сильна посуха (ГТК = 0,5, 2006, 

2007 рр.) спричиняла зниження вмісту мікробної біомаси майже в 1,5–2,0 

раза, проте у варіантах із органічними і органо-мінеральними добривами ця 

різниця була меншою, що може бути пояснено наявністю для 

мікроорганізмів субстрату і поживних елементів. 

 

 

 

Рис. 4.6  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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Співставлення значень температури повітря і вмісту біомаси у ґрунті 

засвідчило 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 

(відповідно 70 і 55 мм), отримаємо таку картину. Однозначним є зниження 

майже у 2,12,7 раза вмісту мікробної біомаси у 2010 р. у всіх варіантах 

досліду. Однак, за достатньої кількості опадів 2001 р. ця різниця становила 

лише 1,11,3 раза, а у варіанті з органо-мінеральною системою удобрення 

взагалі не спостерігали. Це ще раз підтверджує висновок про нівелювання дії 

високих температур на продуктивність ґрунтової мікробіоти наявністю 

достатньої кількості вологи. 

Встановлено, що між умістом мікробної біомаси у ґрунті і погодними 

умовами існує тісна залежність, що підтверджено розрахунками коефіцієнта 

кореляції (табл. 4.5). При чому підвищення температури повітря справляє 

більший негативний вплив на мікробну продуктивність як у ґрунті природної 

екосистеми, так і в агроекосистемі за різних систем удобрення. Наявність 

вологи позитивно впливає на розвиток мікроорганізмів і мікробну 

продуктивність, що підтверджено розрахунками коефіцієнта парної кореляції 

(r = 0,660,79). 

 

Таблиця 4.5 

Залежність умісту мікробної біомаси у ґрунті  

від гідротермічних чинників 

Коефіцієнт парної кореляції (r) 
Агроекосистема 

система удобрення Показник 
Природна 

екосистема 
(переліг) 

контроль 
мінеральна органічна  

органо-
мінеральна 

Температура 
повітря, оС 0,50 0,57 0,67 0,59 0,59 

Кількість 
опадів, мм 

+0,79 +0,74 +0,69 +0,67 +0,66 

ГТК +0,79 +0,75 +0,73 +0,70 +0,69 
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4.3. Емісія діоксиду карбону з ґрунту за дії агроекологічних 

чинників 

 

Кліматичні чинники, у т.ч. і кліматичні екстремуми у вигляді різких 

перепадів температури повітря, посух, злив та інших природних аномалій, 

справляють комплексний й різнобічний вплив на ґрунтові процеси, 

компоненти ґрунту, його властивості, режими та функції. Чутливим 

індикатором змін у стані біотичних й абіотичних компонентів ґрунту, що 

спричинено природними та антропогенними впливами, є швидкість 

продукування СО2. З одного боку, чим доступніше мікроорганізмам субстрат, 

тим активніше відбуваються процеси його розкладання і мінералізації, тим 

більше приріст біомаси, вище мікробне дихання і більше продукується CO2. З 

іншого боку, чим сприятливіші екологічні умови ґрунтового середовища і 

менше фізичних барʼєрів, що обмежують доступність субстрату, тим повніше 

та ефективніше його освоєння і мінералізація мікроорганізмами [289]. 

Відповідно власній функції, ґрунтові мікроорганізми є редуцентами і 

головним чином діють як деструктори складних сполук, а інтенсивність 

розкладання органічних речовин визначає швидкість кругообігу основних 

біофільних елементів (карбону, нітрогену, фосфору та ін.) у природі [11, 14, 

119, 245]. Діяльність гетеротрофних мікроорганізмів, які беруть участь у 

мінералізації органічної речовини, привносить близько 70% емісії діоксиду 

карбону з ґрунту [124].  

Узагальнені дані багаторічних досліджень емісії діоксиду карбону з 

різних біотопів  ґрунту природних екосистем і агроекосистем, наведено в 

таблиці 4.6. Ґрунтам природних екосистем характерно незначне коливання 

показників виділення діоксиду карбону (0,512,5 мг СО2/кг ґрунту за добу). 

Тобто ґрунтова біосистема перелогу і цілини є стабільнішою, а 

варіабельність показників становить 0,726,3%. Для агроекосистеми наявний 

ширший діапазон коливань цього показника (8,925,1 мг СО2/кг ґрунту за 

добу, варіабельність  28,756,4%), що характеризує екосистему ґрунту як 
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неврівноважену з домінуванням процесів мінералізації та деструкції із 

виділенням значної кількості СО2. 

 
Таблиця 4.6 

Інтенсивність емісії діоксиду карбону з ґрунту природних екосистем і 

агроекосистем, 20012010 рр., мг СО2/ кг ґрунту за добу 

Тип ґрунту, область 
Природна 

екосистема 
Агроекосистема 

Темно-каштановий 
слабосолонцюватий  
(Херсонська обл.) 

68,869,3* 
69,05** 

38,556,7 
47,60 

Темно-сірий опідзолений 
(Рівненська обл.) 

23,829,6 
26,70 

26,444,4 
35,10 

Чорнозем типовий  
(Полтавська обл.) 

26,032,9 
29,45 

15,828,2 
22,00 

Чорнозем звичайний  
(Донецька обл.) 

42,154,6 
48,35 

40,265,3 
52,75 

Чорнозем глибокий  
(Київська обл.) 

53,360,7 
57,00 

52,369,8 
61,05 

Чорнозем опідзолений  
(Хмельницька обл.) 

43,349,6 
46,45 

31,247,9 
39,55 

Сірий лісовий  
(Вінницька обл.) 

13,915,6 
14,75 

19,532,5 
26,00 

Дерново-середньопідзолистий 
(Чернігівська обл.) 

12,215,9 
14,05 

25,134,0 
29,55 

* – чисельник – межі коливань значень показника емісії СО2,  
** – знаменник – середні значення. 

 

Важливе значення в екологічній стійкості ґрунту належить якісному 

складу органічної речовини та вмісту гумусом, які своєю чергою створюють 

буферність і енергетичний потенціал агроландшафту. Тому було проведено 

дослідження на різних типах ґрунту із застосуванням на добриво побічної 

продукції рослинництва. Аналізування результатів досліджень засвідчило, 

що використання соломи злакових культур та поєднання її з різними видами 

добрив спричинює зміни у перебігу основних ґрунтово-мікробіологічних 

процесів і зокрема виділення СО2. Так, при заорюванні соломи пшениці 

озимої з додатковим внесенням мінеральних добрив на чорноземі глибокому 
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підвищується інтенсивність виділення діоксиду карбону з ґрунту в 

середньому на 36% (табл. 4.7). Розширення відношення С : N у ґрунті за 

використання на удобрення лише соломи злакових культур призводить до 

зміни метаболічних реакцій мікроорганізмів. Відбувається гальмування 

біологічних процесів деструкції органічної речовини з високим умістом 

карбону, про що свідчать отримані дані у варіанті з унесенням лише соломи 

злакових культур [375]. 

 

Таблиця 4.7 

Інтенсивність виділення діоксиду карбону з ґрунту  

за внесення побічної продукції рослинництва 

Варіант досліду 
Емісія СО2, 

мг СО2/кг ґрунту за добу 
Чорнозем типовий  

Контроль 18,3±1,0 
NPK 27,1±1,0 
Солома 19,1±2,1 
Солома + NРК 24,9±2,1 

Чорнозем опідзолений  
Контроль 31,9±1,6 
NPK 31,9±0,3 
Солома + сидерат 41,3±0,8 
Солома + сидерат + гній 46,8±0,8 
Солома + сидерат + NPK 47,9±0,8 
Солома + сидерат + гній + NPK 47,9±0,8 

Темно-сірий  
Контроль 26,4±0,7 
NPK 25,3±1,6 
Солома + сидерат + NPK 36,9±2,3 
Солома + сидерат + гній + NPK 39,1±0,7 

 
У ґрунті контрольних варіантів активність виділення СО2  знижена, що 

пояснюється меншим надходженням у ґрунт рослинного опаду, свіжої 

органічної речовини, відчуженням більшої частини рослинної маси з 

урожаєм, що створює дефіцит поживного субстрату для мікроорганізмів та 

лімітує їх активність. 



  

 

200

Внесення мінеральних добрив у поєднанні з різними органічними 

речовинами призводить до того, що мікробіологічна трансформація 

рослинних субстратів зміщується у бік повнішої їх мінералізації і виділенню 

карбону у вигляді СО2 в атмосферу, що наглядно демонструється у дослідах 

на чорноземних ґрунтах. Це підтверджує отримані експериментальні дані 

Л. Пуртової із колегами [265]. 

Внесення на чорноземі опідзоленому соломи із зеленою масою 

сидератів, гноєм і мінеральними добривами активізує процес виділення СО2 з 

перевищенням контролю і варіанта з мінеральною системою удобрення в 

середньому на 29,5–50,2%. Аналогічну ситуацію спостерігали і у темно-

сірому опідзоленому ґрунті, де поєднане застосування соломи пшениці 

озимої з сидератом, гноєм і мінеральними добривами підвищувало 

активність процесу виділення СО2 на 39,8–48,1%. Відомо, що розкладання 

біомаси сидератів, багатих на вуглеводи і білки, відбувається значно швидше 

порівняно з соломою, яка має вищий вміст у своєму складі ароматичних 

сполук фенольної природи і широке співвідношення C : N. При поєднанні 

соломи і сидератів солома уповільнює розкладання зеленої маси сидерату, 

тобто створюються умови для накопичення гумусу. За таких умов 

інтенсивність виділення СО2 з чорнозему опідзоленого знижується на 

1316% порівняно з варіантами досліду з сумісним внесенням гною, соломи, 

сидератів і мінеральних добрив.  

Отже, при поєднанні соломи і сидератів органічний субстрат солома 

уповільнює розкладання зеленої маси сидерату, що перешкоджає швидкому 

промиванню, вимиванню і вивітрюванню рухомих продуктів розкладу 

органічної речовини, а відтак продовжує термін використання їх рослинами й 

мікроорганізмами, а отже підвищує продуктивність агроекосистем. Таке 

уповільнення також сприяє збереженню та відновленню ґрунтів, адже 

створюються умови для накопичення гумусу. Отриманий ефект є позитивним 

і в контексті змін клімату – зменшується емісія діоксиду карбону в 

атмосферу. 
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На чорноземі опідзоленому на фоні різних систем удобрення було 

проведено дослідження впливу обробітку ґрунту на емісію СО2 (табл. 4.8). 

Активність процесу «дихання» ґрунту за внесення органічних і мінеральних 

добрив зростало в середньому за 20082009 рр. на 935% у варіантах із 

глибокою оранкою та на 1237% за технології полицево-поверхневого 

обробітку ґрунту.  

Таблиця 4.8 

Інтенсивність емісії діоксиду карбону за різних способів обробітку 

чорнозему опідзоленого, мг СО2/кг ґрунту 

Пшениця озима Ячмінь 

2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р. 
Варіант  
досліду відно-

влення 
веге-
тації 

коло-
сіння 

відно-
влення 
веге-
тації 

коло-
сіння 

сходи 
коло-
сіння 

сходи 
коло-
сіння 

Переліг  74 166 68 172 74 166 68 172 

Оранка  
Контроль 49 123 52 105 59 118 45 132 
Солома + 
N10/т 56 133 55 114 61 127 52 138 

N110P60K115 + 
солома + N10/т 66 159 61 144 69 148 68 157 

Гній 16 т/га + 
солома + N10/т 69 161 69 160 64 151 64 169 

Гній 8 т/га + 
N55P30K60 
+солома+N10/т 

68 179 67 164 69 159 59 171 

Дискування  
Контроль 48 123 56 92 56 110 45 126 
Солома + 
N10/т 53 125 60 109 61 128 56 140 

N110P60K115 + 
солома + N10/т 61 144 66 122 63 133 60 157 

Гній 16 т/га + 
солома + N10/т 69 145 67 148 65 141 62 159 

Гній 8 т/га + 
N55P30K60 
+солома+N10/т 

66 158 69 154 67 152 69 161 

НІР05 2,1 3,4 1,7 2,2 1,4 1,5 1,2 1,7 
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Результати досліджень показали, що кількість виділеного з ґрунту 

діоксиду карбону на всіх фонах систем удобрення була вищою за полицевого 

обробітку ґрунту, що посилювало мінералізацію органічної речовини. 

Максимальні показники емісії діоксиду карбону з ґрунту відмічено у варіанті 

з поєднанням мінеральних та органічних добрив із соломою як органічного 

добрива на фоні полицевого обробітку ґрунту, що на 7% вище, ніж за 

полицево-поверхневого обробітку ґрунту. 

Результати дослідження процесу виділення СО2 з чорнозему глибокому 

ґрунту в технологіях сівозміни і беззмінного посіву засвідчили, що у 

варіантах без удобрення активність даного процесу була в вищою в сівозміні 

і складала 37,9 мг СО2/кг грунту, що майже на 30% вище, ніж у монокультурі 

[90]. Максимальні значення емісії діоксиду з ґрунту відмічено в сівозміні у 

варіантах із органо-мінеральною системою удобрення з перевищенням 

контролю на 27,3%, а за беззмінного вирощування пшениці – у варіанті з 

внесенням лише органічних добрив, що майже на 32% вище контролю. 

Систематичне внесення подвійної дози мінеральних добрив (N120P120K120) 

призводило до зниження виділення СО2 з ґрунту на 1015% у варіантах 

сівозміни і монокультури. 

З використанням методичних підходів С. Корсун [164] розраховано 

екологічну стійкість (ЕС) ґрунту різних типів в агроландшафтах (рис. 4.7). За 

проведеними розрахунками дуже низька екологічна стійкість ґрунту, 

залученого в агровиробництво, з показником 110,3% відповіла дерново-

середньопідзолистому ґрунту. Тобто його здатність протистояти змінам за дії 

абіотичних чинників є дуже низькою, а сама вразливість біотичної складової 

ґрунту – високою. До групи низької екологічної стійкості віднесено сірий 

лісовий ґрунт (ЕС = 76,3%), до середньої – темно-сірий опідзолений і темно-

каштановий ґрунт (ЕС 32,6 і 31,1%, відповідно). Чорноземні ґрунти 

характеризувались високою екологічною стійкістю зі значеннями 7,1–25,3%. 
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Рис. 4.7  Екологічна стійкість ґрунту різних типів в агроландшафтах:  

1  темно-каштановий; 2  темно-сірий; 3  чорнозем типовий; 4  чорнозем 

звичайний; 5  чорнозем глибокий; 6  чорнозем опідзолений; 7  сірий 

лісовий; 8  дерново-підзолистий  

 

Висновки до розділу 4. 

Встановлено загальну відмінну закономірність для всіх типів ґрунту –

вищі показники вмісту мікробної біомаси в ґрунті природних екосистем ніж 

у ґрунті агроекосистем. Незалежно від агрокліматичної зони, типу ґрунту, 

застосованих агрозаходів кількість мікробної біомаси в агроценозах була 

нижчою у середньому на 30–50% ніж у природних біоценозах.  

Внесення різних видів добрив і застосування технологій механічного 

обробітку ґрунту справляють потужний вплив на мікробну продуктивність у 

ґрунті агроекосистем. При чому в ґрунті різних типів ступінь і глибина 

прояву впливу цих агрозаходів не однакова. Застосування органо-

мінеральних добрив сприяє підвищенню вмісту мікробної біомаси в 

середньому в 1,1–1,3 раза в чорноземних ґрунтах і в 2,0–3,1 раза – на 

малородючих дерново-підзолистому і темно-сірому ґрунтах.  
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Встановлено достовірний зв’язок між умістом мікробної біомаси і 

погодними умовами. Динамічні зміни вмісту мікробної біомаси пов’язані зі 

змінами таких екологічних чинників як температура і вологість. Максимуми і 

мінімуми її вмісту співпадають зі значеннями гідротермічного режиму (ГТК). 

Нівелювання дії високих температур на мікробну продуктивність ґрунтової 

мікробіоти відбувається за достатньої кількості вологи.  

Ґрунти природних екосистем характеризуються незначним коливанням 

показників емісії діоксиду карбону (0,512,5 мг СО2/кг ґрунту за добу). Зміна 

екологічних умов ґрунтового середовища за різних агрозаходів призводить 

до підвищення активності процесів мінералізації, що супроводжується 

збільшенням виділення з ґрунту діоксиду карбону та втратою органічної 

речовини в ґрунті. В агроекосистемах рівень емісії СО2 з ґрунту має значну 

варіабельність показників 28,756,4%, що в середньому майже втричі вище 

ніж у ґрунті природної екосистеми. 

Застосування ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту та внесення 

у ґрунт органічної мортмаси з оптимізованим співвідношенням С : N, 

зокрема врезультаті поєднання соломи і сидератів, сприяє зменшенню емісії 

СО2 з ґрунту.  

Основні результати досліджень за цим розділом опубліковано в 

наукових працях [78, 81, 90, 95, 116, 371, 373, 375, 387]. 
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РОЗДІЛ 5 

ТАКСОНОМІЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА 

МІКРОБІОЦЕНОЗІВ РІЗНИХ ТИПІВ ҐРУНТУ ЗА ДІЇ  

АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 

 

 

Будь-який мікробіоценоз складається з мікроорганізмів різних 

функціональних і таксономічних груп, які різняться вимогами до умов 

живлення та джерел енергії. У ґрунті існують певні екологічні ніші з 

притаманними лише їм властивостями, які зумовлено сукупною дією низки 

чинників навколишнього середовища, у т.ч. температури, вологи, реакції 

середовища (рН) тощо, та антропогенною діяльністю, і саме від них залежить 

кількісне співвідношення між різними групами мікроорганізмів [6, 35, 379, 

403, 440, 509, 567]. 

Враховуючи високу чутливість мікроорганізмів до дії різних 

екологічних чинників та їх невизначеність щодо впливу погодних умов на 

структуру мікробіоценозу ґрунту агроекосистеми в умовах мінливості 

параметрів кліматичної системи, які вже нині мають місце, постає питання 

виявлення змін у структурі мікробного угруповання за дії гідротермічних 

чинників і застосованих агрозаходів. Цим і визначається теоретичне й 

прикладне значення екологічних досліджень мікробних угруповань ґрунту, їх 

структури та активності за багатофакторного впливу абіотичних, біотичних 

та антропогенних чинників.  

 

5.1. Таксономічна структура мікробіоценозів ґрунту 

 

На прикладі трьох типів ґрунту (чорнозему глибокого, темно-сірого і 

дерново-підзолистого) досліджено зміни таксономічної структури за різних 

систем удобрення рослин залежно від погодних умов вегетаційного періоду 

(додатки Д.1–Д.8) [88, 99, 374, 451]. Для характеристики гідротермічного 
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режиму досліджуваного періоду використано дані обласних метеостанцій, 

при чому обрано роки досліджень (2004–2006 рр.), для яких характерна 

контрастність літніх перепадів температури повітря та кількості опадів у 

період визначення чисельності мікроорганізмів ґрунту (див. розділ 2). 

Таксономічна структура мікробного угруповання чорнозему 

глибокого. Аналізування метеорологічних даних засвідчило, що 

екстремально небезпечним за високими показниками температури повітря і 

дефіцитом вологи був липень 2005 р. У 2006 р. також переважала посуха – 

підвищена температура повітря на 1,5оС і дефіцит вологи 20 мм порівняно з 

середньобагаторічним рівнем. Липень 2004 р. характеризувався як надмірно 

вологий з підвищеною температурою повітря (див. рис. 2.1). Враховуючи, що 

2006 р. за значеннями температури повітря й кількості опадів та ГТК 

наближений до показників СБР розраховували відхилення в структурі 

мікробіоценозу ґрунту щодо цього року. 

Будова таксономічної структури мікробіоценозу чорноземного ґрунту 

антропогенно непорушеної екосистеми відповідала загальним принципам – у 

структурі домінували бактерії з часткою 90,2–92,9%, стрептоміцети посідали 

проміжне положення 6,6–9,4% (рис. 5.1) [99].  

 
 

ГТК = 1,8      ГТК = 0,4            ГТК = 1,0 

 
Рис. 5.1  Таксономічна структура мікробіоценозу  

чорнозему глибокого природної екосистеми, % 
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Мікроміцети за різних гідротермічних умов у таксономічній структурі 

становили лише 0,4–0,6%. У середньому за 20042006 рр. для ґрунтової 

екосистеми перелогу співвідношення основних таксономічних груп 

мікроорганізмів бактерій, стрептоміцетів і мікроміцетів становило 

91% : 8,5% : 0,5% відповідно. Аналізуючи вплив гідротермічних чинників на 

мікробний ценоз чорноземного ґрунту було відмічено, що в таксономічній 

структурі мікробного угруповання відбуваються істотні зміни лише серед 

міцеліальних організмів (стрептоміцетів – 3,3–27,5%, мікроміцетів – 25–

50%), а бактеріальна спільнота є стійкішою до коливання температури і 

кількості опадів – коливання в таксономічній структурі перебувало в дуже 

вузьких межах 0,3–2,7%. 

За умови значного дефіциту вологи і підвищеної на 2оС температури 

повітря (ГТК = 0,4, 2005 р.) у мікробному угрупованні чорноземного ґрунту 

збільшувалась частка мікроміцетів на 50% та зменшувалась майже на 30% 

частка стрептоміцетів. За умови надмірної вологи (ГТК = 1,8) також 

відбувалось зростання частки мікроскопічних грибів (на 25%) та незначне 

зростання частки стрептоміцетів (лише на 3,3%).  

Зовсім інша ситуація щодо таксономічної структури спостерігали у 

ґрунті, залученому в сільськогосподарське виробництво, і який зазнає 

одночасно комплекс дії антропогенних й абіотичних чинників.  

Як видно на рисунку 5.2 у всіх варіантах досліду в різні роки 

досліджень частка бактеріальних організмів становить близько 90%. 

Найбільша частка бактерій була у ґрунті контрольного варіанту досліду 

(96,696,9%). Унесення мінеральних добрив у ґрунт пригнічувало розвиток 

бактерій, їх частка у структурі зменшувалась до 86,687,4%. Аналогічний 

ефект пригнічуючої дії мінеральних добрив на бактеріальне угруповання (на 

1,82,2%) простежується і за їх внесення на фоні органічних добрив. 
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       ГТК = 1,8        ГТК = 0,4           ГТК = 1,0 

 

Рис. 5.2  Таксономічна структура мікробіоценозу  

чорнозему глибокого залежно від погодних умов і систем удобрення, %:  

1 – контроль; 2 – мінеральна; 3 – органічна; 4 – органо-мінеральна 

 

Порівнюючи таксономічну структуру ґрунту у різних варіантах 

удобрення слід зазначити, що найбільш динамічною складовою структури, 

яка чутливо реагувала як на вид добрив, так і на гідротермічні чинники є 

насамперед стрептоміцети. Тобто ці міцеліальні організми є чутливішими до 

1 

2 

3 
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дії зовнішніх чинників і саме серед них відбувається перерозподіл у 

структурі мікробіоценозу. Найбільша частка стрептоміцентів є за внесення у 

ґрунт мінеральних добрив як окремо (11,812,6%), так і у поєднанні з 

органічними (5,18,2%). За роками досліджень у відповідних варіантах 

систем удобрень у ґрунті частка мікроміцетів залежно від погодних умов 

залишалась відносно сталою величиною із діапазоном коливання ±0,1%. 

Тобто для родючих чорноземних ґрунтів, які мають більшу буферну 

здатність, вплив фактора добрив на міцеліальні організми є більш значущим, 

ніж фактор погодних умов. 

У ґрунті контрольного варіанту досліду (без унесення добрив) 

чисельність досліджуваних таксономічних груп у структурі мікробного 

ценозу майже не змінювалась упродовж трирічного періоду досліджень. 

Частка мікроміцетів, стрептоміцетів та бактерій відповідно становила 

0,70,8%, 2,32,7%, 96,696,9%, тобто діапазон коливань чисельності 

основних таксономічних груп мікроорганізмів був незначним. 

Лише у ґрунті варіантів органічної і органо-мінеральної системи 

удобрень відмічено значне зменшення кількості і відповідно частки 

стрептоміцетів у мікробіоценозі за умови дефіциту вологи і підвищеної 

температури повітря (ГТК = 0,4, 2005 р.). У варіанті, де у ґрунт вносили 

органічні добрива, частка мікроміцетів значно не змінюється за впливу 

погодних умов і перебуває на рівні 0,40,5%. Подібне явище до ґрунту 

перелогу в структурі мікробіоценозу чорнозему глибокого спостерігали за 

використання органо-мінеральної системи удобрення. У цьому разі також 

чітко виражено зниження частки стрептоміцетів унаслідок дефіциту вологи і 

високих температур у досліджувані роки (2005 і 2006 рр.). 

Таксономічна структура мікробного угруповання темно-сірого 

опідзоленого ґрунту. Аналогічні дослідження проведено на темно-сірому 

ґрунті стаціонарного польового досліду Рівненської ДСГДС (нині Інститут 

сільського господарства Західного Полісся) [374]. Аналізування 

метеорологічних даних засвідчило, що липень 2004 р. був екстремально 
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посушливим із дефіцитом вологи, 2006 р. – спекотний з надмірною вологою, 

2005 р. – посушливий, але за гідротермічними показниками наближався до 

СБР (див. рис. 2.2). 

У середньому за 20042006 рр. для природної екосистеми (переліг) 

темно-сірого ґрунту співвідношення основних таксономічних груп 

мікроорганізмів бактерій, стрептоміцетів і мікроміцетів становило 

78% : 21,1% : 0,9% відповідно, що значно відрізнялось від показників 

структури мікробіоценозу чорнозему. В таксономічній структурі 

мікробіоценозу темно-сірого опідзоленого ґрунту природної екосистеми 

домінували бактерії з часткою 77,2–78,4%, на другому місці були 

стрептоміцети 20,8–21,7%, найменша частка припадала на мікроміцети – 0,7–

1,1% (рис. 5.3).  

 

ГТК = 0,9       ГТК = 1,1        ГТК = 2,0 

Рис. 5.3  Таксономічна структура мікробіоценозу перелогу  
темно-сірого опідзоленого ґрунту, % 

Встановлено, що за різних гідротермічних чинників, які діяли на 

екосистему ґрунту та його мікробіоценоз, коливання у структурі відбувалось 

у дуже вузьких межах для бактерій – 1,5%, стрептоміцетів – 0,4–4,3, а для 

мікроміцетів – 12,5–37,5%.  

За посушливих умов (ГТК = 0,9) відбувається перебудова лише в 

структурі міцеліальних організмів у бік зростання частки стрептоміцетів. 

Натомість, за умови підвищеної температури і надмірної кількості вологи 

(ГТК = 2,0) відмічено зменшення частка бактерій у структурі мікробіоценозу, 

незначне збільшення (на 4,3%) частки стрептоміцетів і істотне (майже на 
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40%) збільшення кількості мікроміцетів. Це вказує на відносну стійкість 

таксономічної структури природної екосистеми і здатність витримувати 

екстремальні погодні умови. 

У ґрунті агроекосистеми таксономічна структура була динамічнішою і 

чутливо реагувала як на застосовані агрозаходи, так і на гідротермічні 

чинники (рис. 5.4). Діапазон частки бактеріальних угруповань у 

таксономічній структурі мікробіоценозу за різних систем удобрення становив 

56,1–86,9%, стрептоміцетів – 10,9–42,3, мікроміцетів – 0,8–2,3%. Тобто межі 

коливань були достатньо значними і істотно відрізнялися від відповідних 

показників ґрунту природної екосистеми. 

 

          ГТК = 0,9         ГТК = 1,1   ГТК = 2,0 
 

Рис. 5.4  Таксономічна структура мікробіоценозу темно-сірого 
опідзоленого ґрунту залежно від погодних умов і систем удобрення, %:  

1 – контроль (без добрив); 2 – мінеральна; 3 – органо-мінеральна 
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Під час детального аналізування і порівняння таксономічної структури 

ґрунту агроекосистеми в досліді з різними варіантами удобрення 

встановлено, що у контрольному варіанті (без унесення в ґрунт додаткових 

поживних елементів) за умови посухи зростає частка бактерій на 11% і 

мікроміцетів майже у 3,3 раза. При цьому частка стрептоміцетів зменшується 

майже вдвічі порівняно з ґрунтом перелогу. Але з підвищенням температури 

та вологості чітко простежується їх бурхливий розвиток. Щодо мікроміцетів 

та бактерій у контрольному варіанті, то їх чисельність знижувалась із 

підвищенням температури повітря. 

На фоні застосування мінеральних добрив відбувалось значне 

зростання міцеліальних організмів у ґрунті, зокрема збільшення 

стрептоміцетів частка яких сягала до 41,442,3%, що майже в 4 рази більше 

порівняно з контрольним варіантом і вдвічі відповідно до ґрунту перелогу. 

При цьому відбувалось зменшення частки бактерій у загальній структурі 

мікробного ценозу в середньому в 1,31,5 раза порівняно з контролем і в 

1,4 раза  з ґрунтом перелогу. Частка таксономічних груп залежно від 

погодних умов коливалась у межах: для бактерій – 56,156,9%, 

стрептоміцетів – 41,442,1%, мікроміцетів – 1,41,8%.  

За поєднаного застосування органічних і мінеральних добрив 

спостерігали зовсім протилежна картина. Внесення органічних речовин на 

фоні мінеральних добрив сприяє зростанню частки бактерій до 75,3–84,7% і 

зменшенню міцеліальних організмів (частка стрептоміцетів знизилась у 2–

3 рази, а мікроміцетів – вдвічі порівняно з мінеральною системою 

удобрення). У ґрунті цього варіанту досліду структура була динамічнішою. З 

підвищенням температури повітря і вологості частка бактерій зросла майже 

на 10%, а частка мікроміцетів в угрупованні – лише на 0,4%. Вплив 

гідротермічних чинників на стрептоміцети мав навпаки обернену залежність 

– їхня частка знизилась із 23,9% за дефіциту вологи (ГТК = 0,9) до 14,1% в 

умовах надмірного зволоження і значного підвищення температури. 
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Таксономічна структура мікробного угруповання дерново-

підзолистого ґрунту. Аналізування метеорологічних даних засвідчило, що 

липень 2005 р. характеризувався як посушливий із високою температурою 

повітря і дефіцитом вологи, 2004 р. – близький за гідротермічними 

показниками до СБР, 2006 р. – із підвищеними значеннями температури 

повітря і недостатньою кількістю опадів (див. рис. 2.3). 

Результати дослідження засвідчили, що будова таксономічної 

структури дерново-підзолистого ґрунту природної екосистеми відповідала 

загальним принципам – у структурі домінували бактерії з часткою 75,8–

79,5%, стрептоміцети займали проміжне положення 18,1–21,6% (рис. 5.5) 

[99]. 

ГТК = 1,3        ГТК = 0,4        ГТК = 0,9  

Рис. 5.5  Таксономічна структура мікробіоценозу  

перелогу дерново-підзолистого ґрунту, % 

 

Мікроміцети за різних гідротермічних умов у таксономічній структурі 

становили 2,4–2,7%. При чому для дерново-підзолистого ґрунту з кислою 

реакцією середовища (рН 4,9–5,0) і низьким умістом органічної речовини 

(вміст гумусу 1,0–1,2%) частка мікроміцетів і стрептоміцетів у таксономічній 

структурі була вищою відповідно майже в 2 і 5 рази порівняно з чорноземом 

(див. рис. 5.1).  

Встановлено, що за різних гідротермічних чинників, які діяли на 

екосистему дерново-підзолистого ґрунту та його мікробіоценоз, коливання в 

таксономічній структурі мікробного угруповання перебувало у межах для: 
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бактерій – 3,8–4,7%, стрептоміцетів – 15,5–19,3, мікроміцетів – 8,3–12,5%. За 

умов дефіциту вологи і підвищених температур частка міцеліальних 

організмів у дерново-підзолистому ґрунті зростає, оскільки вони здатні 

витримувати екстремальні умови.  

Зовсім іншу ситуацію щодо таксономічної структури спостерігали в 

ґрунті, залученому у сільськогосподарське виробництво, і який зазнає вплив 

комплексу чинників різної природи (рис. 5.6). За таких умов таксономічна 

структура є динамічнішою і значною мірою визначається системою 

удобрення. 

Вирощування сільськогосподарських культур на дерново-підзолистому 

ґрунті без удобрення за сприятливих погодних умов (ГТК = 1,3) сприяє 

значному збільшенню кількості міцеліальних мікроорганізмів – у середньому 

на 17,7% для стрептоміцетів і на 62,3% для мікроміцетів порівняно з ґрунтом 

природної екосистеми. В екстремально посушливий період (ГТК = 0,4) 

зростає частка бактерій (на 11,4%) і мікроміцетів (на 25,6%) порівняно з 

відповідними показниками сприятливого за гідротермічними показниками 

року, при цьому відбувається значне зниження частки стрептоміцетів – 

майже в 1,8 раза. За умов достатньої кількості вологи і незначного 

перевищення СБР температури (ГТК = 0,9) у ґрунті контрольного варіанту 

зберігається доволі висока чисельність стрептоміцетів і мікроміцетів. Але 

при порівнянні з ґрунтом перелогу за таких умов у таксономічній структурі 

мікробіоценозу збільшена частка мікроміцетів (майже на 48%). 

Особливістю мікробіоценозу ґрунту за тривалого застосування 

мінеральних добрив було те, що у загальній структурі частка стрептоміцетів 

зростала до рівня 27,830,9%, а частка бактерій зменшувалася до 66,369,6%. 

Чисельність мікроміцетів перебувала на рівні значень ґрунту природної 

екосистеми. В умовах дефіциту вологи зростає кількість стрептоміцетів, їх 

частка в таксономічній структурі становить майже третину. При цьому в 

структурі мікробіоценозу зменшується частка бактеріального угруповання до 

66,367,8%. 
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   ГТК = 1,3        ГТК = 0,4         ГТК = 0,9 

Рис. 5.6  Таксономічна структура мікробіоценозу дерново-підзолистого 

ґрунту залежно від погодних умов і систем удобрення, %: 1 – контроль;  

2 – мінеральна; 3 – органічна; 4 – органо-мінеральна 

 

На фоні застосування органічних добрив зовсім інша закономірність. 

Збагачення ґрунту органічними речовинами спричиняє значний перерозподіл 

у структурі мікробіоценозу ґрунту. Зростання частки бактеріальної 

1 

2 

3 

4 



  

 

216

мікробіоти відбулось близько 92%, при цьому частка стрептоміцетів 

знизилась у 35 рази та мікроміцетів удвічі порівняно з варіантом із 

мінеральною системою удобрення. Щодо впливу погодних умов на 

структуру мікробіоценозу, то за підвищених температур повітря і дефіциту 

вологи спостерігали зменшення частки стрептоміцетів у 1,31,4 раза та 

незначне зростання частки бактерій порівняно з відповідними показниками 

за сприятливих погодних умов. 

На дерново-підзолистому ґрунті поєднане застосування органічних і 

мінеральних добрив також спричинює зміни у структурі мікробного 

угруповання. Характерним був високий вміст бактеріальної мікробіоти 

(85,586,7%) порівняно з ґрунтом перелогу, контрольного варіанту досліду і 

за тривалого внесення мінеральних добрив – різниця становила відповідно 

10,6, 8,9 і 21,5%. В умовах екстремальної посухи (ГТК = 0,4) відмічено 

тенденцію зростання частки бактерій і мікроміцетів. Тоді як за умови 

збільшення кількості опадів і доволі високого рівня температури (ГТК = 0,9) 

у структурі мікробіоценозу дерново-підзолистого ґрунту збільшувалась 

частка стрептоміцетів і зменшувалась частка бактерій.  

 

5.2. Функціональна структура мікробіоценозів ґрунту  

 

Як зазначав Л. Карпачевський, «ґрунт ‒ початок і кінець, альфа и омега 

трофічного ланцюга в біогеоценозі, початок і кінець природного кругообігу» 

[148]. Сформоване співвідношення протилежних функцій мікробіоценозу 

забезпечує екологічну рівновагу, що проявляється через ґрунтову родючість, 

побудову біологічних структур тощо [14, 54, 124, 125, 433, 611]. 

С. Виноградський нaгoлoшyвaв, що діяльність ґрунтової мікробіоти це не 

сукупність індивідуальних процесів, a комплексна робота, яка базується на 

саморегуляції системи [54]. 

Мікробне угруповання ґрунту є складною організованою на трофічних 

і екологічних взаємодіях системою організмів, надзвичайно різноманітною і 
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багаточисельною за кількістю видів, виконуваних функцій та відношенням 

до навколишнього природного середовища.  

Активність і спрямованість основних мікробіологічних процесів у 

ґрунті залежать від умов навколишнього природного середовища в яких 

формується мікробний ценоз. Наприклад, вологість і хімічний склад ґрунту, 

мікроклімат, фітоценоз визначають характер накопичення органічної 

речовини та швидкість розкладання рослинної мортмаси, її мінералізацію і 

вивільнення нітрогену та карбону з гумусу в придатні для засвоєння 

рослинами розчинні форми [139, 178, 205, 215, 389]. 

Стійкість мікробного угруповання ґрунту розглядають як властивість 

зберігати структуру і характер функціонування за дії чинників природного 

або антропогенного походження та здатність повертатись у вихідний стан 

після відхилень [226]. Ураховуючи, що функціональна структура мікробного 

ценозу ґрунту  це сукупність зв’язків і залежностей між мікроорганізмами, 

які здійснюють ті чи інші функції в ценозі [200], з використанням 

модифікованого методу кореляційних плеяд [281] та відповідної 

комп’ютерної програми їх побудови Гарвардського університету [530] 

проведено оцінювання функціональної структури різних мікробіоценозів 

ґрунту залежно від виду добрив і погодних умов року [88, 374]. Кореляційні 

плеяди зв’язків між мікроорганізмами різних еколого-трофічних груп у 

ґрунті, наглядно демонструють вплив біотичних і абіотичних чинників на 

спрямованість та міцність взаємодії у функціональній структурі 

мікробіоценозу і широко використовуються у сучасних дослідженнях [44, 

109, 140, 290]. 

Взаємодія мікроорганізмів у чорноземі за впливу погодних умов. 

Температура та кількість опадів на рівні значень ГТК = 1,8 (див. рис. 2.1) 

сприяли утворенню мікробіоценозу з семи фізіологічних груп 

мікроорганізмів в екосистемі перелогу чорноземного ґрунту (рис. 5.7). 

Кореляційна плеяда складалася з двох блоків: квадрату та трикутника.  
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ГТК = 1,8          ГТК = 0,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ГТК = 1,0 
 

Рис. 5.7  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів у чорноземі природної екосистеми: ЕО – евтрофи, що 

використовують органічний нітроген; ЕМ – мікроорганізми, що 

використовують мінеральний нітроген; ОТ – оліготрофи;  

АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофи; НТ – нітрифікувальні;  

ЦЛ – целюлозолітичні 

 

Плеяду у вигляді квадрату утворювали чотири фізіологічні групи, які 

мали по три кореляційні зв’язки, а оліготрофні – по чотири, пов’язуючи два 

блоки мікробного угруповання. Квадрат утворювали мікроорганізми 

зимогенної (евтрофні та целюлозоруйнівні мікроорганізми з коефіцієнтом 

кореляції 0,95), автотрофної (нітрифікувальні) та оліготрофної мікробіоти. 

Зростання чисельності представників зимогенного блоку (ЕО та ЦЛ) сприяло 

зростанню чисельності оліготрофних (r > 0,92). Збільшення чисельності 

целюлозоруйнівних мікроорганізмів (зимогенний блок) затримує розвиток 

нітрифікувальної мікробіоти (r = ‒0,83); чисельність оліготрофних також 

перебувала в оберненій від’ємній кореляції (r = ‒0,97) із чисельністю 
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нітрифікуючих. Таке співвідношення між фізіологічними групами 

мікроорганізмів у мікробіоценозі пояснюється процесом трансформації 

наявної органічної речовини в природній екосистемі та свідчить про 

наявність нітрогенвмісних сполук. Другий блок мікробного угруповання, 

який представлено трикутником, утворювали педотрофні, азотфіксувальні та 

мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген. Два блоки 

мікробного угруповання пов’язував зв’язок між оліготрофними та 

азотфіксувальними мікроорганізмами (r = ‒0,53).  

Несприятливі погодних умови, а саме низька кількість опадів 

(ГТК = 0,4), спричинили втрату зв’язків між фізіологічними групами, що 

вказує на розбалансування мікробіоценозу. Зв’язок втратили зимогенні 

мікроорганізми (мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген) 

із автохтонними (азотфіксувальними та педотрофними) мікроорганізмами та 

утворили зв’язок із евтрофними мікроорганізмами (r = 0,88). Тобто в 

мікробному ценозі за посушливих погодних умов, домінантним на час 

дослідження, залишається зимогенний блок мікроорганізмів. Виник зв’язок 

між целюлозоруйнівними та педотрофними (r = 0,92) мікроорганізмами, а 

від’ємний зв’язок перетворився на позитивний між оліготрофними та 

азотфіксувальними мікроорганізмами (r = 0,88). Така взаємодія може бути 

пояснена з точки зору трофічних і енергетичних шляхів у мікробіоценозі. 

Тобто поживні речовини, що утворюються під час трансформації органічної 

речовини в ґрунті перелогу (кореневі виділення або рослинна та мікробна 

мортмаса, гумусові сполуки), забезпечують середовище 

низькомолекулярними сполуками, а дефіцит мінеральних сполук нітрогену 

сприяє процесу його фіксування з атмосфери.  

Більш сприятливі погодні умови (ГТК = 1,0) дали можливість 

сформувати структуру взаємодій мікробного угруповання за кількістю та 

спрямованістю близькою до структури із значенням ГТК = 1,8. Тому цілком 

закономірно, що зимогенні мікроорганізми (целюлозоруйнівні) корелювали з 

автохтонними мікроорганізмами, а саме від’ємно з чисельністю педотрофних 
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(r = ‒0,78) та позитивно з чисельністю оліготрофних і азотфіксувальних 

(r > 0,9). Крім того, педотрофні корелювали з мікроорганізми, що 

використовують нітроген мінеральних сполук. Усі кореляційні зв’язки в 

мікробіоценозі можна пояснити тим, що зимогенні мікроорганізми 

забезпечують живі компоненти екосистеми поживними речовинами, у т.ч. і 

мінеральними компонентами, які сприяють розвитку автохтонної та 

оліготрофної мікробіоти.  

Мікробіологічний аналіз ґрунту агроекосистеми з контрольного 

варіанту за умов ГТК = 1,8 показав, що мікробний ценоз утворювали лише 

чотири еколого-трофічні групи мікроорганізми (мікроорганізми, що 

використовують мінеральний нітроген, педотрофні, азотфіксувальні, 

оліготрофні) (рис. 5.8). Плеяда, що характеризує структуру мікробіоценозу, 

була представлена у замкненій формі квадрату з двома діагоналями. 

 

 

 

 

 

 

ГТК = 1,8           ГТК = 0,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГТК = 1,0 
Рис. 5.8  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів у чорноземі контрольного варіанту:  
ЕО – евтрофи, що використовують органічний нітроген;  

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

НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 
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Отже, кожна фізіологічна група мікроорганізмів взаємодіяла з трьома 

іншими. Тобто в контрольному варіанті формувався мікробний ценоз із 

незначним різноманіттям фізіологічних груп та їхньою низькою чисельністю, 

але зі стійкими кореляційними зв’язками (r > 0,96), що пов’язано з низькою 

забезпеченістю поживними речовинами. Посуха (ГТК = 0,4) сприяла 

зростанню кількості фізіологічних груп мікроорганізмів, що утворювали 

мікробний ценоз, але кількість зв’язків між ними була меншою. Плеяда, що 

характеризує структуру мікробного ценозу, мала вигляд трикутника, який 

утворювали оліготрофні, целюлозоруйнівні та азотфіксувальні 

мікроорганізми (r > 0,74). У мікробному угрупованні відокремились 

мікроорганізми зимогенного блоку – евтрофи та мікроорганізми, що 

використовують мінеральний нітроген (r = ‒0,73). 

За умови достатньої вологості (ГТК = 1,0) збільшувалось різноманіття 

мікробного угруповання до семи еколого-трофічних груп, які утворювали два 

незалежних замкнених блоки. Перший блок мав вигляд квадрата, другий – 

трикутника. Квадрат утворювали зимогенна – евтрофи, що використовують 

органічний нітроген, автохтонна – педотрофні та азотфіксувальні, і 

оліготрофні. Кожна з груп мікробного угруповання утворювала по кілька 

кореляційні зв’язки. Наприклад, евтрофні мікроорганізми корелювали з 

іншими трьома групами на рівні (r = 0,93), тобто діяльність мікроорганізмів 

цієї групи забезпечує ґрунтовий розчин поживними елементами для розвитку 

інших. Трикутник формували целюлозоруйнівні мікроорганізми та 

мікроорганізми, які використовують мінеральний нітроген (r = 0,87), що 

забезпечується процесом деструкції органічної речовини в екосистемах. 

Отже, мікробний ценоз у ґрунті контрольного варіанту 

характеризувався невисоким різноманіттям та низькою чисельністю 

мікроорганізмів трофічних груп, але стійкими зв’язками між його 

елементами. Зміна гідротермічних умов спричинювала перебудову 

мікробного угруповання чорноземного ґрунту з відповідним домінуванням 

тих чи інших фізіологічних груп мікроорганізмів. 
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За сприятливих погодних умов (ГТК = 1,8) та внесення мінеральних 

добрив мікробіоценоз формувало шість фізіологічних груп мікроорганізмів 

(рис. 5.9).  
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Рис. 5.9. Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп мікроорганізмів 

чорноземного ґрунту з мінеральною системою удобрення: 

ЕО – евтрофи, що використовують органічний нітроген; 
ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген;  

ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  
НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 

 

Чотири групи мікроорганізмів (мікроорганізми, що використовують 

мінеральний нітроген, целюлозоруйнівні, педотрофні та азотфіксувальні 

мікроорганізмами) ‒ утворювали квадрат з двома діагоналями. Слід 

зазначити, що всі фізіологічні групи мікроорганізмів корелювали між собою 

із високим коефіцієнтом кореляції (r = 0,95). Дві останні групи 

мікроорганізмів (оліготрофні та нітрифікувальні, r = ‒0,95) виокремились у 

мікробіоценозі. Що свідчить про достатню забезпеченість екзомінеральними 
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низькомолекулярними речовинами, а не продуктами поступового 

перетворення речовин мікроорганізмами. 

За несприятливих гідротермічних умов (ГТК = 0,4) та дії 

антропогенного чинника, а саме внесення легкодоступних біогенних 

елементів у вигляді мінерального добрива, спричинило повне 

розбалансування взаємозвязків у мікробному угрупованні ґрунту. Всі 

фізіологічні групи мікроорганізмів, які утворювали мікробіоценоз, 

відокремились одна від одної, що добре графічно характеризує кореляційна 

плеяда. Це вказує на розбалансування (перенесення стресових умов) 

досліджуваного мікробного угруповання. Збільшення чисельності евтрофних 

мікроорганізмів спричинило пригнічення розвитку азотфіксувальних 

мікроорганізмів (r = ‒0,97). Тобто в агроекосистемі відбувалися процеси 

амоніфікації і накопичення в середовищі амонійної та нітратної форм 

нітрогену, збільшення концентрації яких зупиняло необхідність фіксувати 

нітроген з повітря. Іншу групу у мікробному угруповання формували 

нітрифікувальні та педотрофні мікроорганізми з коефіцієнтом кореляції 

r = ‒0,99. 

Внесення мінеральних добрив закономірно активізувало розвиток 

мікроорганізмів, що використовують мінеральний нітроген. Зростання 

чисельності останніх сприяло розвитку целюлозоруйнівних мікроорганізмів 

(r = 0,90). Активний перебіг процесів мінералізації органічних сполук в 

екосистемі сприяв збільшенню оліготрофної групи мікроорганізмів, які 

належать до k-стратегів і розвиваються в екосистемах на останніх етапах 

мінералізаційних процесів. 

Відновлення погодних умов до рівня СБР у 2006 р. дало змогу 

структурувати мікробне угруповання і зміцнити зв’язки в ньому. 

Кореляційна плеяда мала вигляд двох трикутників із загальною основою, яку 

утворювали мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген та 

нітрифікувальні мікроорганізмами (r = ‒0,99). Це пов’язано з тим, що в ґрунт 

агроекосистеми вносили мінеральне добриво. Крім того, чисельність 
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нітрифікаторів корелювала з чисельністю евтрофних та азотфіксувальних 

мікроорганізмів (r = 0,97), які є ключовими учасниками кругообігу нітрогену 

в екосистемах. Своєю чергою, чисельність азотфіксувальних мікроорганізмів 

корелювала з чисельністю педотрофних (r = 0,98), що свідчить про 

мінералізацію гумусових речовин ґрунту. До того ж, зростання в мікробному 

угрупованні чисельності мікроорганізмів, що використовують мінеральний 

нітроген, пригнічувало розвиток азотфіксувальної мікробіоти (r = ‒0,99).  

Внесення органічної речовини в чорноземний ґрунт спричинило 

розгрупування мікробного угруповання за умов його перезволоження 

(ГТК = 1,8) і утворення двох непов’язаних між собою блоків (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів чорноземного ґрунту з органічною системою удобрення: 

ЕО – евтрофи, що використовують органічний нітроген;  
ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген;  

ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  
НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 
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Перший блок, мав вигляд трикутника, який утворювали 

мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген (які корелювали з 

відокремленою групою евтрофних мікроорганізмів, r = 0,97) і педотрофні та 

нітрифікувальні мікроорганізми, коефіцієнт кореляції останньої групи 

становив r = ‒0,93. Зростання чисельності мікроорганізмів, що 

використовують мінеральний нітроген сприяло зростанню у мікробному 

ценозі нітрифікувальної мікробіоти (r = 0,75), надлишок мінеральної форми 

нітрогену виводиться з екосистеми. Зростання представників педотрофної 

мікробіоти, які в метаболічні шляхи включають водорозчинні елементи 

органічної речовини, спричиняє зниження чисельності мікроорганізми, що 

використовують мінеральний нітроген (r = ‒0,83). 

Другий блок мікробного угруповання представлено у вигляді 

відкритого трикутника без однієї сторони. Цю частину мікробіоценозу 

формували целюлозоруйнівні, оліготрофні і азотфіксувальні мікроорганізми. 

Зростання чисельності целюлозоруйнівних мікроорганізмів, основних 

деструкторів органічної речовини, затримувало розвиток оліготрофних 

(r = ‒0,84), які в свої метаболічні шляхи включають речовини низької 

молекулярної маси ґрунтового розчину. Поряд із активізацією оліготрофного 

блоку мікробного угруповання відбувався розвиток азотфіксувальних 

мікроорганізмів (r = 0,99). Проте у цьому варіанті досліду не виявлено 

кореляційної залежності між целюлозоруйнівними та азотфіксувальними 

мікроорганізмами. 

Зростання температури та низька кількість опадів (ГТК = 0,4) у 

поєднанні з унесенням у ґрунт органічних добрив спричинило диспропорцію 

в організації мікробного угруповання, що наочно демонструє вище 

наведений рисунок 5.10. Представники зимогенної мікробіоти (евтрофи та 

мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген) утворили два 

незалежні між собою осередки, що вказує на надлишкову забезпеченість 

ґрунту агроекосистеми поживними елементами. Перший осередок, 

представлено евтрофними, нітрифікувальними та азотфіксувальними 
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мікроорганізмами. Збільшення чисельності в мікробному угрупованні 

евтрофних мікроорганізмів сприяло розвитку азотфіксувальних 

мікроорганізмів (r = 0,81), але затримувало розвиток нітрифікувальних 

(r = ‒0,89), і це пояснюється послідовним перебігом процесів, що формують 

цикл нітрогену. Другий осередок мікробіоценозу утворювали 

мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген, педотрофна та 

оліготрофна мікробіота. Розвиток мікроорганізмів, що використовують 

мінеральний нітроген активізувало зростання представників оліготрофного 

блоку (r = 0,84). Домінування у мікробному угрупованні цих мікроорганізмів 

призводило до зниження чисельності педотрофних (r = ‒0,96). Тобто ґрунт 

агроекосистеми достатньо добре забезпечений поживними речовинами, а 

речовини низьких концентрацій були лімітуючим фактором, оскільки в 

агроекосистемі активно проходив процес трансформації внесених органічних 

речовин із добривами. 

Оптимальні умови гідротермічного режиму (ГТК = 1,0) дали змогу 

врегулювано протікати мікробіологічним процесам та стабілізувати 

взаємодію між фізіологічними групами мікроорганізмів. Тобто у 

чорноземному ґрунті за умови внесення органічного добрива було 

сформовано стійке мікробне угруповання із двох домінантних груп 

мікроорганізмів, які графічно мали будову трикутників. Перший трикутник 

мікробного угруповання характеризувався взаємодією целюлозоруйнівних, 

евтрофних та нітрифікувальних мікроорганізмів (r > 0,82). Другий трикутник 

формували мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген, 

педотрофні та азотфіксувальні мікроорганізми. Коефіцієнт кореляції між 

кожною із зазначених груп становив ‒0,96. Крім того, мікроорганізми, що 

використовують мінеральний нітроген утворювали єдиний зв’язок із групою 

оліготрофних (r = 0,86). 

Внесення органо-мінеральних добрив також спричиняло 

розбалансування мікробіоценозу в агроекосистемі чорноземного ґрунту 

(рис. 5.11).  
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Рис. 5.11  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів чорноземного ґрунту за органо-мінеральної системи 

удобрення: ЕО – евтрофи, що використовують органічний нітроген;  

ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген;  

ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  

НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 

 

Внаслідок унесення значної кількості поживних речовин з органічними 

і мінеральними добривами пригнічувався розвиток зимогенного блоку 

мікроорганізмів. А тому в мікробному угрупованні домінували представники 

автохтонної і автотрофної мікробіоти. Азотфіксувальні мікроорганізми мали 

тісний зв’язок з оліготрофними (r = 0,76), що пояснюється існуванням однієї 

і другої фізіологічної групи мікроорганізмів в умовах низьких концентрації 

поживних речовин у ґрунтовому розчині та безпосередньою функцією 

азотфіксаторів фіксувати нітроген з повітря. 
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Недостатній рівень зволоження пригнічував розвиток азотфіксувальних 

мікроорганізмів та активізував зимогенний блок мікробного угруповання, а 

саме евтрофних мікроорганізмів та мікроорганізмів, що використовують 

мінеральний нітроген. Чисельність мікроорганізмів, що використовують 

мінеральний нітроген корелювала з чисельністю мікроорганізмів 

автохтонного блоку (r = 0,89). Кількість евтрофів у мікробному угрупованні 

корелювала з чисельністю педотрофних мікроорганізмів (r = 0,96). 

Активність розвитку групи оліготрофних мікроорганізмів напряму залежала 

від активності розвитку мікроорганізмів, що використовують мінеральний 

нітроген (r = 0,97). За умови зростання чисельності нітрифікувальних 

мікроорганізмів зменшувалась активність розвитку оліготрофних (r = ‒0,97), 

що підтверджується принципом зміни та чергування мікробних угруповань. 

Погодні умови 2006 р., а саме ГТК = 1,0 на рівні СБР, активізувало 

взаємодію між усіма фізіологічні групами мікробіоценозу. Кореляційну 

плеяду формувало шість фізіологічних груп мікробного угруповання за 

відсутності лише представників евтрофних мікроорганізмів. Усі групи 

мікроорганізмів взаємодіяли між собою, таких взаємодій нараховувалось від 

двох до п’яти залежно від трофічної орієнтованості групи. Целюлозоруйнівні 

мікроорганізми, представники зимогенної мікробіоти впливали на розвиток 

оліготрофних (r = 0,88); мікроорганізмів, що використовують мінеральний 

нітроген (r = 0,98); нітрифікаторів (r = ‒0,96) та азотфіксаторів (r = 0,95). За 

зростання чисельності азотфіксувальних мікроорганізмів спостерігали в 

одному випадку зростання чисельності оліготрофних і мікроорганізмів, що 

використовують мінеральний нітроген із коефіцієнтом кореляції 0,93; в 

іншому – зниження чисельності педотрофних і нітрифікуючих (r = ‒0,87). 

Отже, несприятливі гідротермічні умови справляли значний вплив на 

функціональну структуру мікробіоценозу чорноземного ґрунту, порушуючи 

трофічні зв’язки між фізіологічними групами мікроорганізмів.  

Внесення органо-мінеральних добрив у ґрунт чорноземного типу 

спричинює спочатку певний дисбаланс, активізуючи лише представників 
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автохтонної мікробіоти. Але мікробіоценоз має високу чутливість і 

адаптивність до умов існування та чинників навколишнього природного 

середовища, про що свідчать результатами наших досліджень. Так, у ґрунті 

агроекосистеми за оптимальних погодних умов (2006 р.) мікробне 

угруповання характеризується наявністю всіх фізіологічних груп і тісною 

взаємодією між ними.  

У чорноземному ґрунті агроекосистем без удобрення та з унесенням 

лише мінеральних добрив спостерігається зниження загальної кількості 

фізіологічних груп мікроорганізмів, які взаємодіють між собою в 

угрупованні, порівняно з ґрунтом природної екосистеми. Внесення 

органічних та органо-мінеральних добрив активізує мікроорганізми 

автохтонного блоку мікробіоценозу.  

Взаємодія мікроорганізмів у темно-сірому ґрунті за впливу погодних 

умов. За погодних умов 2004 та 2005 рр., ГТК відповідно 0,9 та 1,1, тобто 

достатньо оптимальних за співвідношенням суми температур та суми опадів, 

спостерігали певну перебудову мікробного угруповання перелогу темно-

сірого ґрунту про що свідчать кореляційні плеяди [374].  

Вплив гідротермічних чинників зумовив розподіл зимогенного блоку 

мікробіоценозу, відокремивши групу евтрофів та мікроорганізмів, що 

використовують мінеральні форми нітрогену. На противагу першій групі, 

целюлозоруйнівні мікроорганізми утворили другу групу. А саме, 

целюлозоруйнівні мікроорганізми утворювали трофічні зв’язками з 

автохтонним блоком  педотрофними та нітрифікуючими мікроорганізмами 

(r > 0,85) (рис. 5.12). 

Зростання чисельності целюлозолітичних мікроорганізмів спричиняло 

зменшення чисельності оліготрофних (r = ‒0,87). Тобто насиченість 

ґрунтового розчину мономерами високомолекулярних сполук пригнічує 

розвиток мікроорганізмів, що розвиваються на середовищі з 

низькомолекулярними сполуками.  
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Рис. 5.12  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів перелогу темно-сірого ґрунту:  

ЕО – евтрофи, що використовують органічний нітроген;  
ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген;  

ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  
НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 

 
Слід зазначити, що в умовах ГТК = 1,1 та низької забезпеченості 

поживними елементами темно-сірого ґрунту перелогу відбувалось 

розбалансування мікробного угруповання і утворення двох блоків, де 

міцність частини кореляційних зв’язків зникла. І така перебудова не додала 

стійкості досліджуваному мікробіоценозу. 

Група зимогенних мікроорганізмів (целюлозолітичні), що є осередком 

першого блоку, втратила кореляційний зв’язок із азотфіксувальними, 

нітрифікувальними та педотрофними мікроорганізмами. Виник новий 

кореляційний зв’язок із евтрофами. Другий блок утворили мікроорганізми, 

що використовують мінеральний нітроген, із педотрофними, 
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азотфіксувальними на нітрифікувальними мікроорганізмами. Що 

пояснюється активнішим перебігом процесів трансформації 

нітрогеновмісних сполук. Тісний зв’язок евтрофних мікроорганізмів із 

педотрофними (r = ‒0,9) поєднав два блоки угруповання.  

Перезволоження темно-сірого ґрунту влітку 2006 р. (ГТК = 2,0) 

сприяло формуванню стійких та міцних зв’язків у мікробному ценозі 

перелогу темно-сірого ґрунту. Кореляційна плеяда представлена у вигляді 

замкнутого п’ятикутника. Де кожна з груп мікроорганізмів утворювала по 

чотири міцних кореляційних зв’язка, що свідчить про високу стабільність 

утвореного мікробного угруповання за таких погодних умов.  

Отже, у темно-сірому ґрунті перелогу за надмірної вологості 

(ГТК = 2,0) мікробне угруповання функціонувало збалансовано та 

утворювався зв’язок між кожною його ланкою в угрупованні. Тоді як за ГТК 

0,9 і 1,1 відбувалось певне зниження міцності кореляційних зв’язків між 

трофічними групами в мікробіоценозі, що можна пояснити підвищеними 

значеннями температури повітря та недостатньою кількістю опадів, а також 

такими властивостями темно-сірого ґрунту, як дуже низький уміст гумусу 

(1,8%) та рН = 5,8. 

У ґрунті варіанта без удобрення (контроль) за умови 

малозабезпеченості поживними речовинами мікробне угруповання 

формувалось із низькою міцністю кореляційних зв’язків. Своєю чергою 

погодні умови 2004 та 2005 рр. призвели до зміни зв’язків серед 

мікроорганізмів різних трофічних груп шляхом зменшення в структурі 

кількості домінуючих груп, серед яких переважали представники 

автохтонного блоку. Забезпеченість вологою в достатній кількості та 

підвищена температура повітря (ГТК = 2,0), аналогічно як і в ґрунті перелогу, 

сприяло стабілізації та зміцненню зв’язків у мікробному угрупованні і 

виділенні з евтрофних мікроорганізмів целюлозолітичних, відповідно до 

дублювання мікроорганізмів у мікробіоценозі (рис. 5.13). 
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ГТК = 2,0 
Рис. 5.13  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів темно-сірого ґрунту без удобрення (контроль):  

ЕО – евтрофи, що використовують органічний нітроген;  

ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген;  

ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  

НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 

 

Отже, стабілізація мікробіоценозу у контрольному варіанті темно-

сірого ґрунту відбувається за поєднання у структурі мікробного угруповання 

представників зимогенного (евтрофи та целюлозоруйнівні), автохтонного 

(педотрофні та нітрифікувальні) блоків та оліготрофних. Але все це 

відбувається на фоні дуже низької чисельності представників усіх 

функціональних груп, крім оліготрофних. 

За умови надмірного зволоження (ГТК = 2,0) та внесення мінеральних 

добрив у темно-сірому ґрунті мікробний ценоз мав складну структуру у 

вигляді трьох взаємопов’язаних трикутників (рис. 5.14).  
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ГТК = 2,0 
Рис. 5.14  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів темно-сірого ґрунту з мінеральною системою удобрення:  

ЕО – евтрофи, що використовують органічний нітроген;  
ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген;  

ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  
НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 

 

Вершиною для всіх трикутників була група евтрофних мікроорганізмів, 

яка корелювала з педотрофними (r = ‒0,83), нітрифікувальними (r = 0,95), 

азотфіксувальними (r = ‒0,95) та оліготрофними (r = 0,89). Тобто евтрофи, як 

одна із ланок кругообігу нітрогену, дають змогу забезпечити екосистему 

ґрунту поживними елементами та стимулювати чи пригнічувати перебіг 

взаємопов’язаних процесів. 

Крім того, мікроорганізми, які формують основні ланки циклу 

нітрогену, а саме нітрифікувальні та азотфіксувальні мали тісний 

кореляційний зв’язок між собою (r= ‒0,88), що є природним, адже амонійний 

продукт азотфіксаторів далі перетворюються на нітратні форми. Чисельність 

оліготрофних мікроорганізмів корелювала із чисельністю нітрифікувальних 
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(r = 0,93), оскільки більшість оліготрофів асимілюють саме нітратні сполуки. 

Педотрофні мікроорганізми як представники мікрофлори «розсіювання» 

також корелювали з оліготрофними (r = ‒0,96). 

Погодні умови 2004 р. розподілили на дві, пов’язані кореляціями, 

частини функцій мікробного угруповання. Першу функціональну частину 

мікробного угруповання утворювали евтрофи, целюлозолітичні та 

азотфіксувальні мікроорганізми. Коефіцієнт кореляції між евтрофами та 

целюлозолітичними мікроорганізмами становив 0,92. Своєю чергою 

азотфіксувальні мікроорганізми корелювали з целюлозолітичними 

(r = ‒0,91). Такий високий коефіцієнт кореляції пов’язаний з процесом 

розкладання органічних речовин, який залежить від вмісту нітрогену в 

середовищі, тобто забезпеченості целюлозолітиків мінеральним нітрогеном. 

Унесення в ґрунт мінеральних добрив активізувало розвиток 

мікроорганізмів, що використовують мінеральний нітроген, які і стали 

осередком другої частини мікробного угруповання. Мікроорганізми, що 

використовують мінеральний нітроген сприяли розвитку мікроорганізмів 

автохтонного блоку, а саме педотрофних (r = 0,92), нітрифікувальних 

(r = 0,86) та оліготрофних (r = ‒0,83) мікроорганізмів. Домінування 

мікроорганізмів автохтонного блоку пов’язано з тим, що ці групи 

мікроорганізмів у фізіологічних процесах використовують 

низькомолекулярні сполуки в низьких концентраціях. 

Підвищена температура та певна нестача вологи 2005 р. відокремила у 

мікробному угрупованні групу евтрофних мікроорганізмів та оліготрофних, 

r = 0,93. Збільшення чисельності мікроорганізмів, що використовують 

мінеральний нітроген, сприяло розвитку целюлозоруйнівних (r = 1) і 

азотфіксувальних (r = 0,86) та знижувало розвиток нітрифікувальних 

(r = ‒0,9). Оскільки, розкладання органічної речовини целюлозоруйнівною 

мікробіотою пов’язано зі співвідношенням C : N у ґрунті агроекосистеми, за 

умови дефіциту нітрогену активізується розвиток азотфіксувальних 

мікроорганізмів, r = 0,87. 
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Унесення органо-мінеральних добрив та погіршення погодних умов 

2004 р. (низька кількість опадів) спричинило нерозбалансування взаємодії 

різних трофічних груп мікроорганізмів у мікробіоценозі, а збіднення зв’язків 

між ними, що ілюструє кореляційна плеяда (рис. 5.15).  
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ГТК = 2,0  
 

Рис. 5.15  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів темно-сірого ґрунту з органо-мінеральною системою 

удобрення: ЕО – евтрофи, що використовують органічний нітроген;  

ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген; 

ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  

НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 

 

У помірно посушливому, але близькому до середніх багаторічних 

показників 2005 р. за внесення органо-мінеральних добрив у ґрунт у 

мікробному угрупованні спостерігали два блока зв’язаних між собою груп 
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мікроорганізмів. Перший представлено зимогенною (мікроорганізми, що 

використовують мінеральний нітроген, та целюлозо руйнівні, r = ‒0,99) та 

оліготрофною мікробіотою (r = 0,97). Активність мікроорганізмів, що 

використовують мінеральний нітроген, корелює з представниками 

автотрофної мікробіоти, а саме нітрифікувальними мікроорганізмами 

(r = ‒0,97). Від’ємний коефіцієнт кореляції мікроорганізмів, що 

використовують мінеральний нітроген, з іншими нітрогензалежними групами 

вказує на те, що зниження концентрації нітрогену в середовищі пригнічує їх 

розвиток.  

Другий блок мікробного угруповання також складався із представників 

зимогенної (евтрофні, органотрофні, целюлозолітичні), автотрофної 

(нітрифікувальні) та оліготрофної мікробіоти. 

Внесення органо-мінерального субстрату в ґрунт агроекосистеми 

активізувало розвиток евтрофних мікроорганізмів, що своєю чергою 

збільшило чисельність мікроорганізмів, які розкладають органічні рештки 

(целюлозоруйнівні), r = 0,87. Нітрифікувальні мікроорганізми корелювали з 

оліготрофними та целюлозоруйнівними (r = 0,90), які розвиваються та 

домінують у мікробному ценозі за умови наявності низькомолекулярних 

речовин. 

За умов надмірного зволоження (ГТК = 2,0) та з унесенням органо-

мінеральних добрив у мікробіоценозі ґрунту відбувалось значне збільшення 

взаємопов’язаних трофічних груп мікроорганізмів, що пояснюється 

збільшенням концентрації поживних елементів у ґрунтовому середовищі при 

надходженні в агроекосистему органічного субстрату і мінеральних добрив. 

Відбулася також  активізація мікроорганізмів зимогенного блоку.  

За погодних умов ГТК = 0,9 в агроекосистемі темно-сірого ґрунту з 

унесенням органо-мінеральних добрив зменшилось різноманіття мікробного 

ценозу до 4-х фізіологічних груп, плеяда мала вигляд квадрату. Відповідно за 

надходження в ґрунт агроекосистеми органічного субстрату і мінеральних 

добрив відбулася активізація мікроорганізмів зимогенного блоку, а саме 



  

 

237

евтрофів та мікроорганізмів, що використовують мінеральний нітроген. 

Активізація евтрофних мікроорганізмів затримує розвиток оліготрофних 

(r = ‒0,96), що пов’язано зі збільшенням концентрації поживних елементів у 

ґрунті. Зростання мікроорганізмів, що використовують мінеральний нітроген 

і азотфіксувальних перебуває в прямій тісній кореляційній залежності 

(r = 0,99), що доводить принцип дублювання в мікробіоценозі. Відомо, що 

більшість азотфіксаторів є динітрогенеробами. 

Отже, найменш збалансоване мікробне угруповання темно-сірого 

ґрунту було у контрольному варіанті досліду. Внесення добрив спричиняло 

активізацію мікробіоценозу, виникали нові зв’язки між основними 

фізіологічними групами. Зростання чисельності домінуючих еколого-

трофічних груп, міцності та стабільності кореляційних зв’язків у 

агроекосистемі поступалося стабільністю та збалансованістю екосистеми 

ґрунту перелогу [374].  

Взаємодія мікроорганізмів у дерново-підзолистому ґрунті за впливу 

погодних умов. Виявлені та описані вище закономірності при аналізуванні 

інших типів ґрунту є справедливими й для дерново-підзолистого ґрунту [88]. 

А саме, аналіз кореляційних плеяд природної екосистеми (переліг) дерново-

підзолистого ґрунту виявив представленість мікроорганізмів усіх 

досліджуваних еколого-трофічних груп, на відміну від ґрунту агроекосистем 

і варіантів досліду. Це вказує, що екосистема перелогу є збалансованою, 

навіть за умов підвищених температур (рис. 5.16). Тобто у таких ґрунтах 

процеси синтезу і деструкції врівноважені. Щодо мікробного угруповання, то 

в ґрунті природної екосистеми існує залишковий мікробіологічний пул, тобто 

у ґрунті завжди зберігається невелика кількість мікробіоти, яка з настанням 

оптимальних або сприятливих для них умов (волога, температура, наявність 

субстрату тощо) швидко відновлює свої функції. За підвищеної температури 

та посухи (ГТК = 0,4) в несприятливий для вегетації рослин період, структура 

мікробіоценозу не відповідає за будовою «конверту», що означає певний 

розрив взаємодії між функціональними групами [13]. 
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ГТК = 1,3      ГТК = 0,4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГТК = 0,9  
Рис. 5.16  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів перелогу дерново-підзолистого ґрунту: 

ЕО – евтрофи, що використовують органічний нітроген;  
ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген;  

ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  
НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 

 
Зокрема, азотфіксувальні бактерії втратили зв’язок із 

целюлозолітичними мікроорганізмами, що безумовно створює проблему 

забезпечення нітрогеном мікроорганізмів-деструкторів. Також і розрив 

взаємодії азотфіксувальних із нітрифікувальними бактеріями ускладнює 

трансформацію фіксованого нітрогену, зокрема подальшу його 

трансформацію до нітратної форми для вищих рослин. 

Отже, збереження певної кількості кореляційних зв’язків у 

функціональній структурі мікробіоценозу в ґрунті природних або клімаксних 

екосистем за несприятливих погодних чинників свідчить про його екологічну 



  

 

239

стійкість. Проте 2006 р., який за гідротермічним режимом є найбільш 

наближеним до середньобагаторічних показників, і плеяда демонструє 

найбільш збалансовану з високими кореляційними зв’язками функціональну 

структуру мікробіоценозу порівняно з роками з підвищеним температурним 

режимом, але як за умов недостатнього зволоження, так і за умов надмірного 

зволоження.  

Плеяди контрольного варіанту мають найпростішу структуру 

порівняно до інших варіантів досліду (рис. 5.17).  
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Рис. 5.17  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів дерново-підзолистого ґрунту без удобрення:  

ЕО – евтрофи, що використовують органічний нітроген;  
ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген;  

ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  
НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 
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Сприятливі погодні умови (ГТК = 1,3) мали позитивний вплив щодо 

утворення тісної кореляційної залежності між чотирма фізіологічними 

групами мікроорганізмів – представниками блоку зимогенної, автохтонної, 

оліготрофної та автотрофної мікробіоти. Прямий кореляційний зв’язок виник 

між евтрофами і оліготрофами (r = 0,91) та евтрофами і азотфіксувальними 

мікроорганізмами (r = 0,98). Своєю чергою, зростання чисельності 

азотфіксаторів і евтрофів призводить до зниження чисельності 

нітрифікаторів (r = ‒0,85). Це пов’язано з тим, що вищезгадані групи 

мікроорганізмів є учасниками циклу нітрогену, і в такому разі включається 

принцип дублювання у мікробіоценозі. 

Несприятливі погодні умови (ГТК = 0,4) спричинили розбалансування 

мікробного ценозу, про що свідчать розриви в побудованих плеядах і мають 

вигляд розімкнутих фігур. Усі фізіологічні групи мікроорганізмів мають 

лише по одному кореляційному зв’язку. Стабільними виявились тільки 

зв’язки евтрофів, оліготрофних та азотфіксувальних, які такі ж як і у 

попередньому році дослідження. Покращення погодних умов 2006 р., із 

наближенням за основними гідротермічними показниками до рівня 2004 р., 

дало змогу стабілізувати зв’язки у мікробіоценозі. Кожна з фізіологічних 

груп мікроорганізмів, оліготрофних, нітрифікувальних та азотфіксувальних 

утворювали по два стійкі кореляційні зв’язка (r > 0,95). Виокремились, тобто 

знизили міцність взаємодії з іншими трофічними групами у мікробіоценозі, 

лише целюлозолітичні та педотрофні мікроорганізмами (r = 0,83). 

Внесення мінеральних добрив (рис. 5.18) та сприятливі погодні умови 

2004 і 2006 рр. дало можливість сформуватись мікробному угрупованню з  

5-ти фізіологічних груп мікроорганізмів. Кореляційний зв’язок (r > 0,9) 

виник між целюлозолітичними мікроорганізмами, оліготрофними, 

азотфіксувальними та мікроорганізмами, що використовують мінеральний 

нітроген. 
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Рис. 5.18  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів дерново-підзолистого ґрунту 

з мінеральною системою удобрення:  

ЕО – евтрофи, що використовують органічний нітроген;  
ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген;  

ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  
НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 

 

Між азотфіксувальними і нітрифікувальними мікроорганізмами виник 

від’ємний кореляційний зв’язок (r = ‒0,93), тобто розвиток і збільшення 

чисельності мікроорганізмів фізіологічної групи, що асимілюють мінеральні 

форми нітрогену, закономірно спричиняє зниження чисельності 

азотофіксувальних мікроорганізмів, які є конкурентноздатними лише за умов 

дефіциту нітрогену, а за наявності його у ґрунті також переходять на 

енергетично менш затратний механізм іммобілізації нітрогену з добрив. Ці 

фізіологічні групи мікроорганізмів виконують важливі біосферні функції, які 
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забезпечують кругообіг нітрогену. Зростання чисельності азотфіксаторів 

сприяє зростанню оліготрофів, які в свої метаболічні шляхи включають 

залишкові метаболіти органічних речовин після їх мінералізації 

органотрофами. 

Посушливі погодні умови (ГТК = 0,4) та внесення мінеральних добрив 

спричинило диспропорцію в мікробному угрупованні, яке розділилось на дві 

частини. Перша частина представлена зимогенним блоком, а саме 

евтрофними мікроорганізмами і целюлозолітичними (r = 1). Мікроорганізми 

автохтонного блоку (оліготрофні, педотрофні, нітрифікувальні) утворили 

друге об’єднання, яке характеризується наявністю тісного кореляційного 

зв’язку між кожним його складником (r > 0,8). Група азотфіксаторів за таких 

погодних умов корелювала лише з групою педотрофних мікроорганізмів. 

Застосування органічних добрив на малородючому дерново-

підзолистому ґрунті та сприятливі за вологістю погодні умови (ГТК = 1,3) 

(рис. 5.19) забезпечило рівноважний стан мікробіоценозу, про що свідчить 

кореляційна плеяда у вигляді закритого п’ятикутника. П’ять фізіологічних 

груп мікроорганізмів (евтрофи, педотрофи, нітрифікатори, азотфіксатори та 

оліготрофи) мають по три-чотири міцні кореляційні зв’язки між собою. 

Зростання чисельності евтрофних мікроорганізмів, які в своїх 

метаболічних ланцюгах використовують органічний нітроген, зумовлено 

внесенням органічного субстрату. Ця фізіологічна група мікроорганізмів 

дала поштовх розвитку мікроорганізмів автохтонного блоку – педотрофних 

та нітрифікувальних (r = 0,8), оліготрофного (r = 0,83) та автохтонного – 

азотфіксувальних (r = ‒0,85), що свідчить про забезпеченість ґрунту 

доступними для рослин і мікроорганізмів нітрогенвмісними сполуками.  
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Рис. 5.19  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів дерново-підзолистого ґрунту з органічною системою 

удобрення: ЕО – евтрофи, що використовують органічний нітроген;  

ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген;  

ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  

НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 

 

Із загальної структури мікробного угруповання виокремились 

целюлозолітичні мікроорганізми і мікроорганізми, що використовують 

мінеральний нітроген, та утворили між собою нехарактерний від’ємний 

кореляційний зв’язок (r = ‒0,99). Можливо така ситуація є наслідком впливу 

гідротермічних чинників на активність і функціонування мікробіоценозу, що 

спричинило утворення достатньої кількості низькомолекулярних біогенних 

поживних речовин у ґрунті. Зазвичай в умовах дефіциту доступних рослинам 

та мікроорганізмам сполук ці дві фізіологічні групи мікроорганізмів тісно 



  

 

244

взаємодіють при освоєнні високомолекулярних сполук органічного 

субстрату.  

Підвищений рівень температури повітря за майже відсутності опадів 

(2005 р.) та за умови надходження органічної речовини спричинили 

розбалансування мікробіоценозу. В мікробному угруповання за таких умов 

домінувало п’ять фізіологічних груп мікроорганізмів, представників 

зимогенного та автохтонного блоків (евтрофи, мікроорганізми, що 

використовують мінеральний нітроген, азотфіксувальні, нітрифікувальні та 

целюлозоруйнівні). Ці групи мікроорганізмів формували мікробне 

угруповання як і у попередньому році дослідження, але за несприятливих 

абіотичних чинників втратили більшість зв’язків. І кожна фізіологічна група 

мала лише один кореляційний зв’язок, що свідчить про розбалансування всіх 

біологічних процесів у ґрунтовому середовищі як і у варіанті без добрив та 

неможливість виправлення ситуації з внесенням органічної речовини. 

Покращені погодні умови 2006 р. сприяли формуванню більш дієвої 

функціональної структури мікробіоценозу, порівняно з будовою 

мікробіоценозу за екстремальних погодних умов 2005 р. Зокрема у 

мікробному угрупованні з’являється група оліготрофів, які існують в умовах 

дефіциту поживних речовин і використовують низькомолекулярні сполуки, 

розсіяні в середовищі. Ця фізіологічна група виступила «сполучною ланкою» 

двох відокремлених частин одного угруповання мікроорганізмів. Одна 

частина мікробного угруповання представлена мікроорганізмами, що 

використовують органічний та мінеральний нітроген (r = ‒0,97) і 

оліготрофними. Інша частина мікробного угруповання представлена 

целюлозоруйнівними, азотфіксувальними та педотрофними 

мікроорганізмами. Оліготрофи корелювали з чисельністю педотрофів 

(r = ‒0,82), які пов’язані з активним перебігом процесів трансформації 

органічних речовин у ґрунті [12, 45, 205].  

Кореляційні плеяди, які характеризують стан мікробного ценозу ґрунту 

агроекосистеми, де застосовували органо-мінеральну систему удобрення, за 
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кількістю та складністю утворених кореляційних зв’язків між фізіологічними 

групами мікроорганізмів, наближуються за будовою до мікробіоценозу 

попереднього варіанту дослідження (рис. 5.20). 
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Рис. 5.20  Кореляційні плеяди зв’язків фізіологічних груп 

мікроорганізмів дерново-підзолистого ґрунту з органо-мінеральною 

системою удобрення: ЕО – евтрофи, що використовують органічний 

нітроген; ЕМ – мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген; 

ОТ – оліготрофні; АФ – азотфіксувальні; ПТ – педотрофні;  

НТ – нітрифікувальні; ЦЛ – целюлозолітичні 

 

Внесення органо-мінеральних добрив у ґрунт спричинило 

розбалансування мікробного угруповання, незважаючи на сприятливі погодні 

умови (ГТК =1,3). Чисельність евтрофних мікроорганізмів корелювала з 

чисельністю нітрифікуючих (r = 0,98), а нітрифікуючі корелювали з 

мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген. Чисельність 
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мікроорганізмів, що використовують мінеральний нітроген корелювала з 

чисельністю педотрофних мікроорганізмів (r = 0,99). Целюлозоруйнівні 

мікроорганізми корелювали з чисельністю мікроорганізмів, що 

використовують мінеральний нітроген, оліготрофними та педотрофними. 

Такі тісні взаємозв’язки пояснюються участю вищезазначених груп 

мікроорганізмів у трансформації органічної речовини ґрунту. 

Несприятливі погодні умови (підвищена температура та посуха, 

ГТК = 0,4) спричинили хаотичний розвиток мікробного угруповання, де 

чітко виокремились три складові частини. В мікробному угрупованні 

виокремилась група мікроорганізмів – евтрофів та педотрофів (r = ‒0,98), що 

є закономірним, адже в умовах забезпеченості ґрунту органо-мінеральним 

субстратом педотрофи не є конкурентоздатними. Друга частина мікробного 

угруповання складалася з мікроорганізмів, що використовують мінеральний 

нітроген, нітрифікувальних та оліготрофних. Оліготрофи та нітрифікатори 

корелювали між собою (r = 0,98). Третя частина мікробного угруповання 

складалася з целюлозоруйнівних, азотфіксувальних, оліготрофних та 

мікроорганізмів, які використовують мінеральний нітроген, що також є 

закономірним, адже целюлозоруйнуючі мікроорганізми є 

нітрогензалежними. Останні дві групи мікроорганізмів спільні з другою 

частиною мікробного угруповання. 

Покращення погодних умов (відновлення вологості) 2006 р. сприяло 

відновленню та певного стабілізування мікробного угруповання до рівня 

2004 р. зі зменшенням кількості «хаотичних» кореляційних зв’язків між 

фізіологічними групами мікроорганізмів. 

Отже, детальне аналізування отриманих результатів досліджень 

функціональної структури п’яти мікробіоценозів (природна екосистема і 

агроекосистема з різними системами удобрення) дерново-підзолистого 

ґрунту показало чітку закономірність, що для ґрунту перелогу незалежно від 

погодних умов року характерне стійке і більш інтегроване мікробне 
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угруповання, що дає можливість витримувати дію високих температур і 

посухи та зберігати збалансовану функціональну структуру [88].  

Вплив погодних умов не спричинив різких змін у функціональній 

структурі мікробіоценозу ґрунтів перелогу, а лише спричиняв певні 

перебудови, що дало змогу стабілізувати перебіг процесів, які в ньому 

відбувалися.  

У дерново-підзолистого ґрунті агроекосистеми із застосуванням різних 

систем удобрення кількість фізіологічних груп мікроорганізмів значно 

більша, ніж у ґрунті перелогу. Однак, при цьому наявність кореляційних 

зв’язків та їх кількість у ґрунті перелогу, ніж в агроекосистемі за різних 

систем удобрення. Отримані нами данні узгоджуються з результатами 

досліджень Т. Мирчинк [202]. 

Для агроекосистеми характерним є менш стійка функціональна 

структура мікробіоценозу ґрунту, яка визначається як гідротермічними 

умовами вегетаційного періоду, так і внесеними видами добрив та їх 

поєднанням, що підтверджується меншою кількістю кореляційних зв’язків та 

спрощеною структурою кореляційних плеяд. 

Найуразливіша структура мікробіоценозу ґрунту в агроекосистемі 

спостерігається за внесення мінеральних добрив і використання ґрунту без 

удобрення. За цих умов виникає диспропорція в мікробному угрупованні та 

розірвання зв’язків між зимогенним і автохтонним блоком мікроорганізмів. 

Така плеяда менш міцна, оскільки кожен її компонент тримається лише 

двома зв’язками і розрив хоча б одного з них може призвести до розпадання 

всієї структури. Найменшу кількість фізіологічних груп мікроорганізмів і 

взаємодій між ними спостерігали незалежно від погодних умов у ґрунті 

контрольного варіанту, де впродовж багатьох років не вносили добрива. 

Внесення добрив (мінеральних, органічних, органо-мінеральних) у 

ґрунт спричинило зміни його мікробіоценозу, а інколи і значне його 

розбалансування. За рахунок надходження мінеральних сполук у ґрунтовому 

розчині зростає концентрація хімічних елементів, які дали можливість 
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активізувати групи автохтонного блоку мікробного угруповання. Своєю 

чергою надходження органічної речовини активізувало розвиток усіх 

фізіологічних груп мікроорганізмів та взаємодію між ними.  

Застосування органічних добрив справляє позитивний вплив на 

функціональну структуру мікробіоценозу ґрунту, про що свідчить 

збільшення кількості різноманітних зв’язків між групами мікроорганізмів, 

при цьому будова кореляційної плеяди має більш замкнений вигляд, що й дає 

змогу мікробному угрупованню виявляти стійкість до мінливих 

гідротермічних чинників.  

Застосування мінеральних добрив на органічному фоні дещо 

послаблює інтегрованість мікробного угруповання ґрунту, адже 

мікроорганізми-деструктори переорієнтовують ферментну систему до 

споживання біогенних елементів із легкодоступних низькомолекулярних 

сполук. 

Частка впливу досліджених біотичних і абіотичних чинників на 

структуру мікробіоценозу. Для визначення основного фактора, який має 

найбільший істотний вплив на таксономічну структуру мікробіоценозу 

ґрунту, було проведено розрахунки з використанням дисперсійного аналізу 

[188, 612]. При цьому за фактор А було прийнято вплив чинника погодних 

умов із використанням гідротермічного коефіцієнта, за фактор В – систему 

удобрення (чотири види систем удобрення – контроль, мінеральна, органічна 

і органо-мінеральна) і переліг як абсолютний контроль та фактор С – тип 

ґрунту (три градації – чорнозем, темно-сірий, дерново-підзолистий) (додатки 

Д.9Д.12). За даними дисперсійного аналізу з’ясовували частку впливу (%) 

кожного із факторів окремо та частку впливу комбінації цих факторів (А + В) 

на таксономічну структуру мікробіоценозу для кожного типу ґрунту.  
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Результати обчислень показали, що серед досліджуваних факторів 

найбільша частка впливу на таксономічну структуру мікробіоценозу ґрунту 

належить фактору В «система удобрення», яка перебуває в межах 61,194,1% 

(рис. 5.21). При чому найвищий вплив систем удобрення на таксономічну 

структуру відбувався на малородючому дерново-підзолистому ґрунті 

(89,294,1%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.21  Частка впливу фактора «система удобрення» 

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%) на всіх типах ґрунту. Вплив цього фактора на мікроміцети 

залежав від типу ґрунту і був найменшим (61,1%) на збагачених органічною 

речовиною чорноземі і, навпаки, найбільшим (94,1%)  на дерново-

підзолистому ґрунті. 

Слід зазначити, що частка впливу фактора А «погодні умови» 

порівняно з фактором В «система удобрення» є незначною і знаходиться у 

межах 1,53,12%. Проте комбінація (поєднання) обох факторів є доволі 
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потужним екологічним чинником і може достатньою мірою впливати на 

структуру мікробіоценозу ґрунту та перерозподіл у ній основних 

таксономічних груп мікроорганізмів, що необхідно враховувати в нових 

умовах за вже наявних ознаках змін кліматичних параметрів.  

Як видно з рисунку 5.22, найбільш чутливими таксономічними групами 

мікроорганізмів, які реагують на поєднану дію досліджуваних факторів 

(А + В) є мікроміцети у темно-сірому ґрунті (частка впливу 11,1%) і 

чорноземі (4,0), та стрептоміцети  у дерново-підзолистому ґрунті (4,2%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.22  Частка впливу комбінації факторів «система 

удобрення» + «погодні умови» на таксономічну структуру 

мікробіоценозу різних типів ґрунту, %:  

1 – чорнозем глибокий; 2 – темно-сірий; 3 – дерново-підзолистий 
 

Для з’ясування змін у таксономічній структурі мікробіоценозу ґрунту 

агроекосистеми залежно від конкретних систем удобрення показники 

таксономічної структури мікробіоценозу ґрунту перелогу було прийнято за 1, 

а структуру за досліджуваними системами удобрення, усереднену за трьома 

типами ґрунту, обраховували у разах. Результати представлено у формі 

зіркової діаграми (рис. 5.23).  
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Рис. 5.23  Вплив різних систем удобрення на таксономічну структуру 

мікробіоценозу ґрунту агроекосистем порівняно з ґрунтом природної 

екосистеми, усереднено за трьома типами ґрунту, рази 

 

Встановлено, що порівняно з ґрунтом перелогу в мікробіоценозі 

контрольного варіанту (без додаткового внесення поживних речовин у ґрунт) 

зміни відбуваються, передусім, урезультаті динаміки у структурі 

мікроміцетів і бактерій, чисельність яких зростає відповідно у 1,8 і 1,3 раза. 

Тобто мікроорганізми цих груп є більш чутливими до антропогенного впливу 

в умовах обмеженого або за відсутності надходження додаткових поживних 

речовин і енергії. За тривалого застосування мінеральних добрив найбільші 

зміни відбуваються у структурі міцеліальних організмів – стрептоміцетів 

(1,6 раза) і мікроміцетів (1,5 раза). Внесення органічних добрив призводить 

до змін, у першу чергу, в структурі бактеріальної мікробіоти. А за поєднання 

органічних та мінеральних добрив зміни відбуваються у структурі бактерій і 

мікроміцетів. 
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Таким чином за допомогою дисперсійного аналізу встановлено, що в 

агроекосистемі частка антропогенного впливу, а саме систем удобрення на 

таксономічну структуру мікробіоценозу ґрунту, є домінуючою і варіює в 

межах 6194% залежно від типу ґрунту. При цьому вперше виявлено, що 

комбінація факторів «погодні умови» і «система удобрення» дає можливість 

впливати на структуру мікробіоценозу, змінюючи та перерозподіляючи 

кількісне співвідношення між бактеріальною мікробіотою і міцеліальними 

формами організмів [93]. Враховуючи прогнозні дані впливу погодних умов 

та за правильного підбору і застосування агрозаходів можна нівелювати або 

зменшити негативну дію на таксономічну структуру мікробіоценозу ґрунту. 

 

Висновки до розділу 5. 

Встановлено, що несприятливі гідротермічні умови мають значний 

вплив на мікробіоценози ґрунтів, порушуючи трофічні зв’язки між 

таксономічними і еколого-трофічними групами мікроорганізмів, що не може 

не вплинути на родючість ґрунту та продуктивність агроекосистеми загалом.  

Аналізування таксономічної і функціональної структури 

мікробіоценозів різних типів ґрунту засвідчило, що вищою стійкістю до 

гідротермічних чинників, більшим різноманіттям та міцністю зв’язків при 

взаємодії мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп між собою 

характеризуються ґрунтові мікробіоценози під природним травостоєм.  

Ґрунт перелогів 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 ґрунту – 77,3% : 20,2% : 2,5% 

відповідно.  

Чорноземному ґрунту агроекосистеми характерна більш стійка і 

врівноважена структура мікробіоценозу, ніж малородючим ґрунтам – 

дерново-підзолистому і темно-сірому. Частка бактеріальних організмів 

становить 90%, лише застосування мінеральних добрив зменшує її до 
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86,687,4%. Тобто за недостатнього надходження органічної речовини в 

ґрунт відбувається перебудова таксономічної структури мікробіоценозу 

ґрунту у бік зростання міцеліальних організмів, як більш витривалих до дії 

екологічних чинників. 

За допомогою дисперсійного аналізу встановлено, що в агроекосистемі 

частка впливу систем удобрення на таксономічну структуру мікробіоценозу 

ґрунту є домінуючою і знаходиться в межах 6194% залежно від типу ґрунту.  

Детальне аналізування отриманих результатів досліджень 

функціональної структури п’яти мікробіоценозів ґрунту природної 

екосистеми і агроекосистеми з різними системами удобрення засвідчило 

чітку закономірність, що для ґрунту перелогу характерне стійке і більш 

інтегроване мікробне угруповання, що дає змогу витримувати вплив 

підвищених температур і нестачі вологи та зберігати трофічні та енергетичні 

зв’язки.  

Для агроекосистеми характерним є менш стійка функціональна 

структура ґрунту, яка визначається як гідротермічними умовами 

вегетаційного періоду, так і внесеними видами добрив, що підтверджується 

меншою кількістю міцних кореляційних зв’язків між різними трофічними 

групами мікроорганізмів та спрощеною або розімкнутою структурою 

кореляційних плеяд.  

За внесення мінеральних добрив спостерігається зниження загальної 

кількості фізіологічних груп мікроорганізмів, які взаємодіють між собою в 

мікробіоценозі, що відбувається врезультаті здатності перебудовуватись на 

асиміляцію легкодоступних біогенних елементів із мінеральних добрив, 

знижуючи активність органотрофних функцій. 

За несприятливого гідротермічного режиму внесення органічних і 

органо-мінеральних добрив у ґрунт спричиняє певний дисбаланс у 

мікробіоценозі, активізуючи в основному представників автохтонної 

мікробіоти. Але за оптимальних погодних умов, мікробне угруповання 

наближається за таксономічною та функціональною структурою до 

врівноваженої структури мікробіоценозу ґрунту перелогу.  
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В дерново-підзолистому ґрунті та темно-сірому ґрунті з низьким 

рівнем родючості, домінували представники зимогенного блоку. В 

чорноземах, які характеризуються високим рівнем родючості та стійкістю до 

антропогенного впливу, домінували мікроорганізми автохтонного та 

оліготрофного блоку.  

За сприятливих погодних умов та незначних відхиленнях від середніх 

багаторічних даних центром, що зв’язує екологічну та трофічну взаємодію 

певних фізіологічних груп мікроорганізмів, є r-стратеги, а кожна група 

виконує свою функцію в ґрунтовому мікробіоценозі, тісно взаємодіючи з 

ними. Таке функціонування ґрунтового мікробіоценозу забезпечує 

збереження родючості ґрунту та повноцінне живлення рослин.  

Відмічено загальну тенденцію змін в організації мікробного 

угруповання для всіх досліджуваних типів ґрунту агроекосистем за впливу 

абіотичних (гідротермічні) та антропогенних (система удобрення) чинників. 

За збалансованістю фізіолого-біохімічних процесів у ґрунті агроекосистем 

стійкістю мікробного угруповання до дії негативних чинників побудовано 

такий ряд систем удобрення: органічна, органо-мінеральна, без добрив, 

мінеральна.  

Виявлено, що поєднання факторів «погодні умови» і «система 

удобрення» активно впливають на структуру мікробіоценозу, тому 

враховуючи прогнозні дані погодних умов та здійснюючи правильний підбір 

агрозаходів, можна нівелювати або зменшити негативну дію кліматичних 

чинників на мікробіоценоз ґрунту. 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [88, 93, 99, 374, 451]. 
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РОЗДІЛ 6 

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТУ  

ЗА ПОКАЗНИКАМИ АКТИВНОСТІ ЙОГО МІКРОБІОЦЕНОЗУ  

 

 

В агроекосистемі відбувається порушення основних законів екології і 

землеробства, що призводить до розриву трофічних й енергетичних зв’язків, 

розбалансування функціональних складників ґрунту та втрати стійкості 

екосистеми загалом [153, 242, 252, 419, 478, 553]. Результатом такої 

діяльності, з одного боку, є зменшення біорізноманіття, а з іншого  

активізація деградаційних процесів у ґрунті. 

Діагностикування й оцінювання екологічного стану ґрунту 

агроекосистем є невід’ємною складовою під час проведення комплексних 

досліджень стану об’єктів навколишнього природного середовища, 

моніторингу, екологічного нормування навантаження на ґрунтову систему, 

прогнозування втрати екологічної стійкості та властивостей ґрунту, 

розроблення й проведення комплексу технологічних, фізико-хімічних і 

біологічних заходів щодо запобігання деградації ґрунтів та відновлення їх 

властивостей тощо.  

Сучасні підходи до оцінювання екологічного стану ґрунту засновано 

здебільшого на класичних методах визначення в об’єктах навколишнього 

природного середовища хімічних елементів і сполук. Проте важливу 

інформацію дають спостереження за біологічними об’єктами, оскільки саме 

реакція певних живих організмів та їхніх угруповань адекватно характеризує 

стан і функціонування екосистем. Тому для об’єктивного відображення змін 

екологічного стану ґрунту слід проводити комплексні екологічні 

дослідження з використанням як традиційних методів фізико-хімічних 

досліджень, так і вивчення біологічних показників [94]. 

Враховуючи, що однорідні за хімічним, фізичним та іншими 

властивостями ґрунти мають близькі за значеннями показники біологічної 
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активності, це дає можливість використовувати їх як біоіндикатори. Зокрема, 

мікробне угруповання та активність перебігу біохімічних процесів 

розглядають як об’єктивні показники стану ґрунту [35, 135, 146, 147, 291, 

350, 376]. Однак існує складність у використанні більшості мікробіологічних 

показників, що пов’язано в першу чергу з їхньою значною просторовою й 

часовою мінливістю, а також формалізацією експериментальних даних, 

отриманих різними методами.  

Актуальним залишається вибір методів оцінювання екологічного стану 

ґрунту за мікробіологічними показниками. Зокрема, це стосується і вибору 

максимально інформативних і достовірних показників, які найоб’єктивніше 

здатні охарактеризувати рівень антропогенного навантаження на біологічну 

складову ґрунту, а також відповідної інтерпретації отриманих результатів, 

що дасть можливість визначити межі стійкості ґрунту в агроекосистемах та 

запобігти негативним процесам на ранніх стадіях їхнього розвитку [85, 94].  

Таким чином, одним із головних аспектів у методології оцінювання 

екологічного стану ґрунту агроекосистем є система показників/індикаторів, 

пошук і вибір яких зумовлено необхідністю об’єктивної характеристики 

основних функцій ґрунту та ґрунтово-біологічних процесів, пов’язаних із 

ростом, розвитком та живленням агрокультур.  

Загальні принципи методології та методів дослідження й оцінювання 

еколого-біологічного стану ґрунту викладено в працях учених [11, 13, 35, 

147, 204, 205, 305, 310], основними складниками методології яких є: 

комплексний системний підхід досліджень біологічних об’єктів на різних 

рівнях ієрархії; вибір найбільш інформативних і об’єктивних екологічних і 

біологічних показників та подальший пошук універсального інтегрального 

показника в оцінюванні стану ґрунту; профільно-генетичний і порівняльно-

географічний підходи; облік просторової й тимчасової варіабельності 

властивостей ґрунту (особливо біологічних); однаковість методик і методів 

досліджень. 
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6.1. Обґрунтування мінімальної системи біологічних показників 

для оцінювання екологічного стану ґрунту агроекосистем  

 

У комплексних дослідженнях мікробних угруповань ґрунту виникає 

проблема складності узагальнення отриманого масиву різних показників 

(мікробіологічних, гідротермічних, фізико-хімічних та ін.), а тому й 

оцінювання реальної діяльності та стану мікробіоценозу в конкретних 

умовах.  

Тривалий вплив різних агротехнологічних заходів призводить до 

значних диспропорцій у розвитку мікроорганізмів, про що свідчать якісні 

зміни структури мікробного ценозу та відображають коефіцієнти, 

розраховані за співвідношенням чисельності мікроорганізмів певних 

еколого-трофічних груп, які характеризують екологічний стан ґрунту [11, 35, 

299] та дають змогу зрозуміти рівень інтенсивності перетворення речовини 

та потоків енергії в екосистемі.  

Нині не існує узагальненої, єдиної, уніфікованої та нормативно 

затвердженої методики оцінювання екологічного стану ґрунту за системою 

біодіагностичних критеріїв. Існують лише теоретико-методологічні 

напрацювання та аналітичні розробки у сфері сучасної біодіагностики, 

індикації й моніторингу стану об’єктів навколишнього природного 

середовища з використанням низки різноманітних мікробіологічних і 

біохімічних показників [379, 452].  

Нами проведено комплексні дослідження різних типів ґрунту України 

за широким спектром показників біологічної активності і виявлено, що 

кількісні показники мікробіоценозу ґрунту доволі динамічні, тоді як 

біохімічні (активність ґрунтових ферментів) більш сталі. Коливання 

показників біологічних властивостей у нижніх шарах ґрунту за профілем 

менш істотні, ніж у верхньому шарі. Тому слід проводити дослідження у 

верхній частині профілю, де вплив різних екологічних чинників, у т.ч. 

кліматичних та агротехнічних є значним. Необхідно також зазначити, що 
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значне варіювання біологічних показників потребує великого числа 

повторностей як польових, так і аналітичних. 

Для представлення мікробіоценозу у вигляді імітаційної моделі 

пропонується використовувати математичний аналіз (множинний 

кореляційний аналіз) значного масиву пов’язаних між собою даних: 

мікробіологічних, біохімічних, агрохімічних та ін., що відображають стан 

ґрунту [179]. Одним із таких методів є граф-аналіз, за допомогою якого 

візуальним способом можливо відобразити таку математичну 

систематизацію. Цей метод широко використовується у дослідженнях 

біологічних систем за наявності численних експериментальних даних як засіб 

оброблення багатофакторних даних. За допомогою цього методу можливо 

обробляти водночас як кількісні, так і якісні експериментальні дані з 

використанням комп’ютерних програм (Clusters3.xls, Graph3.xls і Factor3.xls). 

Результатом є об’єктивна інформація про структуру біологічної системи і 

чинники, що впливають на перебіг і спрямування біологічних процесів [197]. 

Це дає можливість сконцентрувати увагу на головних чинниках, що 

впливають на стан і активність мікробіоценозу, та отримати уявлення про 

схему біосистемних взаємодій.  

Відомо, що в основу граф-аналізу або графу максимальних 

коефіцієнтів кореляції, покладено те, що безпосередні зв’язки між 

компонентами біологічних систем мають найбільший за модулем коефіцієнт, 

тоді як опосередковані зв’язки менші за модулем і розраховуються шляхом 

перемноження коефіцієнтів кореляції відповідних безпосередніх зв’язків. 

Цей метод водночас працює з якісними та кількісними показниками і є 

найсучаснішим об’єктивно-інформативним джерелом, оскільки дає змогу 

знівелювати вплив як випадкових (наприклад, час відбору зразків), так і 

складних взаємовиключних біосистемних процесів. Отримані результати за 

допомогою граф-аналізу здебільшого дають пояснення про структуру та 

закономірності функціонування екосистем різних рівнів [197]. 
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Аналіз систем трьох типів ґрунту, які включали такі біотичні ознаки як 

чисельність мікроорганізмів, що використовують органічні та мінеральні 

сполуки нітрогену, синтезують екзополісахариди і меланіни, розкладають 

гумати і целюлозу, стрептоміцети, мікроміцети, педотрофи, нітрифікатори та 

загальний вміст мікробної біомаси в ґрунті, і такі абіотичні ознаки як 

гідротермічний коефіцієнт періоду дослідження, внесення органічних та 

мінеральних добрив, виконували за графом максимальних коефіцієнтів 

кореляції [85].  

Як свідчать розрахункові дані, в умовах чорнозему типового виділився 

блок взаємопов’язаних мікроорганізмів  це ті мікроорганізми, що 

утилізують органічні (ознака 4) та мінеральні сполуки нітрогену (ознака 5), 

синтезують екзополісахариди і меланіни (ознака 8, 9, відповідно) та вміст у 

ґрунті загальної біомаси (ознака 3) (рис. 6.1). 

Рис. 6.1  Граф максимальних коефіцієнтів кореляції біотичних та 

абіотичних ознак для чорнозему 

Абіотичні ознаки: 1  внесення органічних добрив; 2  внесення 
мінеральних добрив, 14  гідротермічний коефіцієнт періоду дослідження. 

Біотичні ознаки: 3  загальний вміст мікробної біомаси,  
4  мікроорганізми, що використовують органічний нітроген,  
5  мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген,  
6  стрептоміцети, 7  мікроміцети, 8  мікроорганізми, що синтезують 
екзополісахариди, 9  мікроорганізми, що синтезують меланіни,  
10  целюлозолітичні, 11  мікроорганізми, що розкладають гумати,  
12  педотрофні, 13  нітрифікувальні мікроорганізми. 
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Найбільше прямих зв’язків відмічено у мікроорганізмів, які 

продукують екзополісахариди. Від’ємний коефіцієнт кореляції свідчить, що 

внесення органічної речовини негативно впливає на чисельність педотрофів 

(ознака 12), які в графі займають окреме незалежне положення. Внесення 

органічних (ознака 1) та мінеральних (ознака 2) добрив активізували 

розвиток целюлозоруйнівних мікроорганізмів (ознака 10). Крім того, внесені 

мінеральні добрива чинили прямий вплив на чисельність мікроорганізмів, що 

розкладають гумати (ознака 11) і опосередковано регулювали чисельність 

нітрифікаторів (r13,2 = 0,71) та стрептоміцетів (r6,2 = 0,53).  

Отже, внесення мінеральних добрив у агроекосистему з чорноземним 

типом ґрунту насамперед впливатиме на розвиток педотрофних, 

нітрифікувальних та гуматрозкладаючих мікроорганізмів ніж на тих, що 

використовують мінеральний нітроген. Як доводить граф-аналіз, в 

агроекосистемах із таким типом ґрунту, передусім є прямий кореляційний 

зв’язок (r = 0,67) між мікроорганізмами, що використовують мінеральний 

нітроген (ознака 5) та мікроорганізмами, що синтезують екзополісахариди 

(ознака 8). Таку взаємодію можна пояснити з точки зору діазотрофності 

мікроорганізмів, що використовують мінеральний нітроген. Тобто 

мікроорганізми, які здатні синтезувати екзополісахариди, домінують у 

мікробіоценозі і продукують значну кількість багатих на карбон сполук у 

навколишнє природне середовище, які в подальшому використовуються 

іншими групами мікроорганізмів як трофічні ресурси. Надлишок 

високомолекулярних карбонвмісних сполук у середовищі порушує 

співвідношення C : N і активізує в мікроорганізмів, що використовують 

мінеральний нітроген, здатність до азотфіксування. Все це вказує на 

особливу роль мікроорганізмів у біотрансформуванні речовин та утворенні 

спеціальних трансформаційних шляхів у біосистемі.  

Згідно з розміщенням ГТК у графі (ознака 14), комплекс кліматичних 

чинників слабо впливає на чисельність мікроміцетів (ознака 7), маючи 

коефіцієнт кореляції (r = 0,24), а через них на нітрифікувальні бактерії, 



  

 

261

стрептоміцети, і далі – вже на евтрофи. Останні графи досліджуваних ознак 

не мали прямої взаємодії з ГТК. 

Проведений граф-аналіз підтверджує особливості будови 

мікробоценозу в агроекосистемах із чорноземним типом ґрунту. Відомо, що 

такий тип ґрунту є складною буферною системою із сталим пулом 

мікроорганізмів. Домінування певних ланок у мікробіоценозі залежить від 

унесених органічних та мінеральних добрив та дії погодних умов 

(температура та вологість).  

Оцінюючи графи досліджуваних ознак темно-сірого опідзоленого 

ґрунту, відмічено ще більш численний блок взаємопов’язаних 

мікроорганізмів (рис. 6.2), а саме 10 біотичних та абіотичних ознак.  

Рис. 6.2  Граф максимальних коефіцієнтів кореляції біотичних та 

абіотичних ознак для темно-сірого ґрунту 

Абіотичні ознаки: 1  внесення органічних добрив; 2  внесення 
мінеральних добрив, 14  гідротермічний коефіцієнт періоду дослідження. 

Біотичні ознаки: 3  загальний вміст мікробної біомаси,  
4  мікроорганізми, що використовують органічний нітроген,  
5  мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген,  
6  стрептоміцети, 7  мікроміцети, 8  мікроорганізми, що синтезують 
екзополісахариди, 9  мікроорганізми, що синтезують меланіни,  
10  целюлозолітичні, 11  мікроорганізми, що розкладають гумати,  
12  педотрофні, 13  нітрифікувальні мікроорганізми. 

 
Слід зазначити, що ознака вмісту загальної біомаси (ознака 3) 

блокоутворююча і закономірно мала найбільше прямих й опосередкованих 

зв’язків із евтрофними мікроорганізмами, які її й створюють. Крім 
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мікроорганізмів, що утилізують органічні та мінеральні сполуки нітрогену, 

синтезують екзополісахариди і меланіни та їх загальної біомаси (ознаки 3, 4, 

5, 8, 9) приєднались ознаки: стрептоміцети, мікроміцети, педотрофи (з 

від’ємним коефіцієнтом) до мікроорганізмів, що продукують 

екзополісахариди (ознаки 6, 7, 12). 

Варто відмітити, що гідротермічний режим упродовж вегетаційного 

періоду в умовах темно-сірого ґрунту з низьким рівнем родючості 

безпосередньо впливав на чисельність мікроміцетів та опосередковано через 

них – на кількість мікроорганізмів, що утилізують мінеральні сполуки 

нітрогену з коефіцієнтом кореляції удвічі більшим, ніж у родючому 

чорноземному ґрунті (r5,14 = 0,42). 

Графи ознак внесення органічних (ознака 1) та мінеральних (ознака 2) 

добрив незалежно один від одного утворювали прямий зв’язок із 

целюлозоруйнівними мікроорганізмами (ознака 10). Внесення у ґрунт 

органічних добрив (ознака 1) корелювала з графами педотрофів і 

опосередковано (r1,8 = 0,69) і була чинником того, що пригнічувала розвиток 

мікроорганізмів, здатних синтезувати екзополісахариди, адже збагачення 

середовища речовинами, що потребують деструкції, активізує розвиток 

евтрофів, знижуючи активність та чисельність оліготрофів, які є 

слизоутворювальними.  

Дослідження процесів, які відбуваються в агроекосистемах із темно-

сірим типом ґрунту показали, що ГТК є дієвим чинником для найбільшої за 

масою таксономічної групи мікроорганізмів – мікроміцетів, для інших 

мікроорганізмів – лише опосередкованим. Перебіг біотрансформаційних 

процесів у системі темно-сірого ґрунту показово описує ознака вмісту 

загальної біомаси мікроорганізмів, граф якої виявляє взаємовплив із 

більшістю біотичних ознак (4, 5, 7, 8, 9, 12). 

У дерново-середньопідзолистому ґрунті, який за кількістю міцних 

зв’язків у домінуючому блоці посідав середнє положення між двома 

попередніми типами ґрунту. Цей блок складається із семи взаємопов’язаних 
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ознак (рис. 6.3). Графи мікроорганізмів, що утилізують органічні сполуки 

нітрогену (ознака 4), утворювали найбільше прямих і опосередкованих 

зв’язків. Внесена органічна речовина (ознака 1) в ґрунт агроекосистеми 

безпосередньо впливала на розвиток і зростання чисельності амоніфікаторів 

(r1,4= 0,89) із одночасним пригніченням (r1,12= 0,89) розвитку педотрофів 

(ознака 12). 

Рис. 6.3  Граф максимальних коефіцієнтів кореляції біотичних та 

абіотичних ознак для дерново-підзолистого ґрунту 

Абіотичні ознаки: 1  внесення органічних добрив; 2  внесення 
мінеральних добрив, 14  гідротермічний коефіцієнт періоду дослідження. 

Біотичні ознаки: 3  загальний вміст мікробної біомаси,  
4  мікроорганізми, що використовують органічний нітроген,  
5  мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген,  
6  стрептоміцети, 7  мікроміцети, 8  мікроорганізми, що синтезують 
екзополісахариди, 9  мікроорганізми, що синтезують меланіни,  
10  целюлозолітичні, 11  мікроорганізми, що розкладають гумати,  
12  педотрофні, 13  нітрифікувальні мікроорганізми. 

 
Активізація розвитку мікроорганізмів, що утилізують органічні 

сполуки нітрогену, сприяла зростанню чисельності мікроорганізмів, які 

синтезують меланіни (ознака 9). Останні, своєю чергою, активізували 

розвиток мікроорганізмів, що продукують екзополісахариди (ознака 8). 

Величину вмісту загальної біомаси мікроорганізмів (ознака 3) 

досліджуваного агроценозу безпосередньо формували мікроміцети 

(ознака 7), мікроорганізмами, що продукують екзополісахариди та 

опосередковано – стрептоміцети (ознака 6), мікроорганізми, які утилізують 

органічні речовини та ті, що синтезують меланіни.  
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У дерново-підзолистому ґрунті відмічено безпосередній вплив 

гідротермічних чинників (ознака 14) на кількість мікроорганізмів, що 

утилізують мінеральні сполуки нітрогену (ознака 5) і незначний та 

опосередкований вплив на групу амоніфікуючих бактерій (r4,14 = 0,18).  

Унесення мінеральних добрив (ознака 2) в агроекосистемі сприяло 

утворенню незначної кількості зв’язків, проте саме вони визначають 

існування та взаємодію між представниками автохтонного блоку мікробіоти. 

Мінеральні добрива чинили прямий вплив на розвиток групи нітрифікаторів 

(ознака 13) та опосередковано (r11,2 = 0,79) впливали на мікроорганізми, що 

розкладають гумати (ознака 11). Мікробіоценоз дерново-підзолистого ґрунту 

чітко реагував на внесення органічного добрива та ГТК. 

Проведений граф-аналіз окремо за роками досліджень підтвердив 

вплив погодно-кліматичних умов на взаємовідносини мікроорганізмів різних 

еколого-трофічних груп та їх ролі в біотрансформації речовин у системах 

різних типів ґрунту. Так, для чорнозему найсприятливішими для формування 

міцних взаємозв’язків були погодні умови, що максимально наближались до 

рівня середньобагаторічних і забезпечили формування єдиного блоку з 

восьми ознак (рис. 6.4 а).  

Найбільшу кількість прямих зв’язків виявлено у стрептоміцетів 

(ознака 6) із мікроміцетами (ознака 7) та з мікроорганізмами, здатними 

синтезувати екзополісахариди (ознака 8). Виникали і опосередковані зв’язки 

між стрептоміцетами та амоніфікаторами (r6,4 = 0,64). Оскільки рівень 

кореляції між стрептоміцетами (ознака 6) та ознакою вмісту загальної 

біомаси (ознака 3) незначний (r6,3 = 0,45), то з великою вірогідністю можна 

стверджувати, що цей зв’язок у агроекосистемі має лише тенденцію. 

Внесення органічних добрив (ознака 1) негативно вплинуло на граф-

ознаки мікроміцетів і опосередковано чинило дію на чисельність 

стрептоміцетів (r6,1 = 0,6). Надходження мінеральних добрив у ґрунт 

агроценозу активізувало розвиток як стрептоміцетів, так і мікроорганізмів, 

що використовують мінеральні форми нітрогену.  
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Рис. 6.4  Граф максимальних коефіцієнтів кореляції біотичних та 

абіотичних ознак для чорнозему залежно від ГТК 

Абіотичні ознаки: 1  внесення органічних добрив; 2  внесення 
мінеральних добрив, 14  гідротермічний коефіцієнт періоду дослідження. 

Біотичні ознаки: 3  загальний вміст мікробної біомаси,  
4  мікроорганізми, що використовують органічний нітроген,  
5  мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген,  
6  стрептоміцети, 7  мікроміцети, 8  мікроорганізми, що синтезують 
екзополісахариди, 9  мікроорганізми, що синтезують меланіни,  
10  целюлозолітичні, 11  мікроорганізми, що розкладають гумати,  
12  педотрофні, 13  нітрифікувальні мікроорганізми. 

 

Несприятливі погодні умови зумовлені значною посухою (ГТК = 0,4) 

значно вплинули на перебіг процесів у агроценозі та сформували 

п’ятикомпонентний блок (рис. 6.4 б). Центральною частиною блоку стало 

внесення органічної речовини (ознака 1) у ґрунт, що спричинило зниження 

чисельності мікроміцетів та опосередковано впливало на вміст загальної 

біомаси мікроорганізмів (r1,3 = 0,56). Внесення органічних та мінеральних 

добрив (ознака 2) чинило однаково прямий вплив (r = 0,71 та 0,79, 

відповідно) на розвиток мікроорганізмів, що використовують мінеральний 

нітроген. 

Чотирикомпонентний блок спостерігали за поліпшення погодних умов 

до рівня середньорічних (рис. 6.4 в). Унесення органічної речовини в ґрунт 
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забезпечило зростання чисельності мікроорганізмів, що використовують 

мінеральні форми нітрогену (ознака 5) та гальмувало розвиток мікроміцетів 

за безпосереднього впливу. 

Низький рівень кореляції (r = 0,44) між унесенням органічних добрив 

та вмістом загальної біомаси мікроорганізмів із високим відсотком 

вірогідності має тенденційний характер між аналізованими ознаками. Крім 

того, відбувався опосередкований вплив на мікроорганізми, що синтезують 

екзополісахариди (r2,8 = 0,76) та амоніфікатори (r2,4 = 0,57).  

На основі проведеного граф-аналізу встановлено, що в агроценозі з 

чорноземним типом ґрунту безпосередній вплив на біотичні ознаки 

(стрептоміцети та мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген) 

мали абіотичні ознаки, а саме ГТК. 

Аналізування взаємозв’язків між мікроорганізмами різних еколого-

трофічних груп агроекосистеми темно-сірого опідзоленого ґрунту засвідчило 

їх відмінності за дії різних абіотичних ознак (погодних умов). Посушливі 

умови в період проведення дослідження ГТК = 0,9 забезпечило формування 

єдиного блоку з усіх тринадцяти досліджуваних ознак. Центральне ядро з 

позитивними зв’язками утворювали стрептоміцети з мікроміцетами (перша 

частина), з мікроорганізмами, що розкладають гумати (друга) та синтезують 

екзополісахариди (третя) (рис. 6.5 а).  

Перша частина блоку характеризувалася високим рівнем прямого 

зв’язку між чисельністю стрептоміцетів та мікроміцетів (ознака 7) в 

агроекосистемі, що логічно пояснюється сукцесійною зміною таксономічних 

груп мікроорганізмів.  
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Рис. 6.5  Граф максимальних коефіцієнтів кореляції біотичних та 

абіотичних ознак для темно-сірого ґрунту залежно від ГТК 

Абіотичні ознаки: 1  внесення органічних добрив; 2  внесення 
мінеральних добрив, 14  гідротермічний коефіцієнт періоду дослідження. 

Біотичні ознаки: 3  загальний вміст мікробної біомаси,  
4  мікроорганізми, що використовують органічний нітроген,  
5  мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген,  
6  стрептоміцети, 7  мікроміцети, 8  мікроорганізми, що синтезують 
екзополісахариди, 9  мікроорганізми, що синтезують меланіни,  
10  целюлозолітичні, 11  мікроорганізми, що розкладають гумати,  
12  педотрофні, 13  нітрифікувальні мікроорганізми. 

 
На формування та склад другої частини блоку як прямо, так і 

опосередковано впливало внесення мінеральних добрив (ознака 2). Таким 

чином, унесені мінеральні добрива чинили прямий вплив на чисельність 

целюлозолітичних мікроорганізмів (r10 = 0,95) та нітрифікувальних 

мікроорганізмів (r13 = 0,83). Внесення мінеральних добрив у темно-сірий 
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ґрунт впливало опосередковано на чисельність мікроорганізмів, що 

розкладають гумати (r2,11 = 0,76) та стрептоміцетів (r2,6 = 0,7). 

Третю, найбільш масивну і складну за кількістю взаємодій, частину 

блоку утворювали вісім досліджуваних ознак. А саме, внесення в ґрунт 

органічного добрива спричиняло зменшення педотрофної ланки 

мікробіоценозу (r12 = 0,97) та опосередковано впливало на зростання 

чисельності мікроорганізмів, що синтезують екзополісахариди (r1,8 = 0,74). 

Розвиток ланки стрептоміцетів також опосередковано пригнічувався після 

внесення органічних добрив (r1,6 = 0,53). 

На показник умісту загальної біомаси мікроорганізмів безпосередньо 

впливали мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген 

(r5 = 0,96) та ті, що синтезують екзополісахариди (r8 = 0,98). 

Опосередкований вплив і слабший зв’язок був між графами ознаки загальної 

біомаси мікроорганізмів та стрептоміцетів (r3,6 = 0,71); вмісту біомаси і 

чисельністю амоніфікаторів; вмісту біомаси та мікроорганізмів, що 

синтезують меланіни. Покращення температурного режиму і помірне 

зволоження агробіоценозу темно-сірого опідзоленого ґрунту (рис. 6.5 б) 

сприяло формуванню міцних прямих зв’язків більшості досліджуваних ознак. 

Центральне ядро блоку формували ознака вмісту загальної біомаси 

мікроорганізмів (ознака 3) та чисельність амоніфікаторів (ознака 4) і 

мікроорганізмів, що використовують мінеральний нітроген (ознака 5) й 

здатних синтезувати екзополісахариди (ознака 8). Своєю чергою розвиток 

амоніфікаторів у мікробіоценозі сприяв розвитку мікроорганізмів, які здатні 

синтезувати меланіни (r9= 0,94). Мікроорганізми, що використовують 

мінеральний нітроген, із найвищим коефіцієнтом кореляції (0,99) впливали 

на розвиток і зростання чисельності міцеліальних груп мікроорганізмів  

стрептоміцетів (ознака 6) і мікроміцетів (ознака 7). 

За умови надмірного зволоження (ГТК = 2,0) формувався 

дев’ятичленний блок у мікробіоценозі (рис. 6.5 в). Де на ознаку вмісту 

загальної біомаси мікроорганізмів безпосередньо впливали мікроорганізми, 
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що утилізують органічні та мінеральні сполуки нітрогену, синтезують 

екзополісахариди, і опосередковано мікроміцети та ті, що продукують 

меланіни. Слід зазначити, що внесення органічних добрив (ознака 1) у темно-

сірий ґрунт знижувало розвиток педотрофних (ознака 12) та мікроорганізмів, 

що синтезують меланіни (формуючи блок ознак: 1→12→8) незалежно від 

погодних умов досліджуваних років. Несприятливі погодні умови, а саме 

посуха (ГТК = 0,9), високі температурні показники та середній рівень 

зволоженості (ГТК = 1,1) і внесення мінеральних добрив (ознака 2) 

дозволили сформувати в агроценозі блок із позитивних кореляційних зв’язків 

між нітрифікаторами (ознака 13), мікроорганізмами, що розкладають гумати 

(ознака 11) та стрептоміцетами (ознака 6). 

У дерново-середньопідзолистому ґрунті кожний період дослідження 

мав свої відмінності в ланцюгах зв’язків між ознаками. Внесення екзогенної 

органічної речовини (ознака 1) знижувало розвиток педотрофної біоти 

(ознака 12) та активізувало розвиток амоніфікаторів (ознака 4) та 

мікроорганізмів, що синтезують екзополісахариди (ознака 8) та меланіни 

(ознака 9), тобто відбулася активізація більшості представників зимогенної 

мікробіоти. У період дослідження, коли за гідротермічними умовами він був 

найбільш наближеним до середньобагаторічних показників із помірним 

рівнем зволоження, сформувався блок графів із семи досліджуваних ознак 

(рис. 6.6 а). 

Підвищена температура та посуха (рис. 6.6 б) формували ядро з 

чотирьох досліджуваних ознак, ключова роль належала внесеним у ґрунт 

органічним добривам. 
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Рис. 6.6  Граф максимальних коефіцієнтів кореляції біотичних та 

абіотичних ознак для дерново-підзолистого ґрунту залежно від ГТК 

Абіотичні ознаки: 1  внесення органічних добрив; 2  внесення 
мінеральних добрив, 14  гідротермічний коефіцієнт періоду дослідження. 

Біотичні ознаки: 3  загальний вміст мікробної біомаси, 
4  мікроорганізми, що використовують органічний нітроген, 
5  мікроорганізми, що використовують мінеральний нітроген, 
6  стрептоміцети, 7  мікроміцети, 8  мікроорганізми, що синтезують 
екзополісахариди, 9  мікроорганізми, що синтезують меланіни, 
10  целюлозолітичні, 11  мікроорганізми, що розкладають гумати, 
12  педотрофні, 13  нітрифікувальні мікроорганізми. 

 
Ядро кореляційних графів формували мікроорганізми, здатні до 

синтезу меланінів, які залежали від унесення органічних добрив у ґрунт та 

справляли прямий вплив на розвиток мікроорганізмів, які використовують 

мінеральні форми нітрогену (ознака 5) та мікроорганізми, що синтезують 

екзополісахариди (ознака 8). Незначне підвищення температури повітря у 

липні та нестійка посуха дозволили сформувати з досліджуваних ознак 

складний багатоланковий блок (рис. 6.6 в), де центральне ядро представлено 
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графом ознаки вмісту загальної біомаси мікроорганізмів. Пряму залежність 

спостерігали між мікроміцетами (ознака 7), мікроорганізмами, що 

синтезувати екзополісахариди та мікроорганізмами, що синтезують 

меланіни. Рівень вмісту загальної біомаси мікроорганізмів опосередковано 

залежав від амоніфікаторів та стрептоміцетів. Унесення мінеральних добрив 

(ознака 2) у дерново-середньопідзолистий ґрунт, незалежно від погодних 

умов періоду дослідження (посухи чи перезволоження) активізувало 

розвиток целюлозолітичних (r10 > 0,75) та нітрифікувальних мікроорганізмів 

(ознака 13). Крім того внесення мінеральних добрив опосередковано через 

нітрифікаторів впливало на розвиток мікроорганізмів, що використовують 

мінеральні форми нітрогену та міцеліальні організми (стрептоміцети та 

мікроміцети). 

Отже, спираючись на власні багаторічні емпіричні дослідження та 

аналітичні узагальнення існуючих методичних підходів, враховуючи високу 

кореляційну залежність між показниками родючості ґрунту та застосованими 

агрозаходами із станом та активністю мікробного ценозу й перебігом 

біохімічних процесів, виявлено найбільш показові та інформативні 

показники біологічної активності ґрунту. Відбір останніх здійснювали за 

принципами інформативності, репрезентативності, відтворюваності, 

селективності, статистичної достовірності і доступності в методичному 

виконанні. 

За результатами багаторічних досліджень біологічної активності 

ґрунтів різних агроекосистем було відібрано та об’єднано найчутливі й 

репрезентативні показники в систему оцінювання екологічного стану ґрунту 

за активністю його мікробіоценозу [379, 383, 451]. Ці показники 

рекомендовано також визначати і брати до уваги під час проведення 

екологічного оцінювання стану ґрунту й агротехнологій. Запропоновані 

показники охоплюють позаклітиний, популяційний, ценотичний рівні 

організації біологічної системи, мають тісний кореляційний зв’язок із 
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актуальною і потенціальною родючістю ґрунту та найоб’єктивніше 

характеризують його екологічний стан (табл. 6.1).  

 

Таблиця 6.1 

Рекомендовані показники біологічної активності ґрунту для проведення 

екологічного оцінювання стану ґрунту та агротехнологій [119] 

Об’єкт Показник 

Структура 

чисельність основних еколого-трофічних груп 

мікроорганізмів; 

співвідношення чисельності певних еколого-

трофічних груп мікроорганізмів (коефіцієнти 

мінералізаціїіммобілізації, педотрофності, 

оліготрофності); 

вміст загальної біомаси мікроорганізмів; 

індекси різноманітності Шеннона, Сімпсона 
Мікробний 

ценоз 
ґрунту 

Функції 

інтенсивність емісії діоксиду карбону (СО2) або 

«дихання» ґрунту; 

активність процесу азотфіксування; 

нітрифікаційна активність; 

активність процесу деструкції целюлози; 

фітотоксичність ґрунту; 

антифунгальна активність ґрунту; 

ферментативна активність ґрунту (активність 

ферментів класу оксидоредуктаз і гідролаз) 

 

Результати багаторічних комплексних досліджень та порівняння 

дослідження широкого спектра біологічних показників довели, що 

об’єктивно екологічний стан ґрунту і застосовувані агрозаходи можна 

оцінити, використовуючи мінімальну кількість мікробіологічних показників, 

оскільки біологічні показники пов’язані між собою. Це підтверджено й 
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використанням математичних методів аналізу, зокрема методу граф-аналізу. 

Зокрема, те, що найбільш інформативними та репрезентативними ознаками, 

які дають розуміння про перебіг процесів у ґрунті агроекосистем, є вміст 

загальної біомаси мікроорганізмів та чисельність мікроорганізмів, які 

використовують органічний та мінеральний нітроген, а також 

мікроорганізмів, що продукують екзополісахариди, представлені майже в 

усіх трофічних групах бактерій. Доведено, що зв’язки між такими 

функціональними групами найстійкіші за будь-яких гідротермічних умов чи 

внесених видів добрив, і є доказом, що показником зміни екологічного стану 

ґрунту є не кількісна характеристика якоїсь певної групи мікроорганізмів, а 

співвідношення їхньої чисельності.  

Таким чином, методологічною основою для розроблення мінімальної 

системи найбільш інформативних показників екологічного стану ґрунту 

агроекосистем став комплексний підхід у визначенні його біологічної 

активності з урахуванням того, що мікробіота поліфункціональна і, беручи 

участь у протилежних реакціях, здійснює стабілізуючу функцію метаболічної 

рівноваги в природі та забезпечує екосистемні функції й послуги [46, 106, 

135, 147, 218, 499]. Тому серед рекомендованих показників, за якими можна 

виявити спрямованість біологічних процесів у ґрунті та оцінити його 

екологічний стан в агроекосистемі, взято серед багатьох інших як 

інформативніші: вміст загальної біомаси мікроорганізмів у ґрунті, 

коефіцієнти мінералізаціїіммобілізації, оліготрофності, педотрофності і 

гумусонакопичення. Використанням раніше розроблених нами методичних 

підходів щодо оцінювання екологічного стану ґрунту (2007) [237] та 

агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур (2008) [119] 

доведено, що мінімальний набір біоіндикаційних показників дає можливість 

раннього оцінювання екологічного стану ґрунту за мікробіологічними 

показниками.  

Оскільки мікробіологічні та біохімічні показники дуже нестабільні й 

мають широкі межі добових та сезонних коливань (динаміку), то для 
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оцінювання стану ґрунту агроекосистем та різних агротехнологій було 

запропоновано орієнтовну шкалу стану ґрунту за показниками його 

біологічної активності (табл. 6.2) [119].  

 

Таблиця 6.2 

Орієнтовна шкала для оцінювання стану ґрунту агроекосистеми 

за показниками біологічної активності [237] 

Екологічний 

стан ґрунту 

Зміна біологічних показників ґрунту порівняно 

з еталоном (природною екосистемою), % 

Оптимальний  < 20 

Задовільний  2050 

Передкризовий  5080 

Кризовий  > 80 

 

Визначають та оцінюють екологічний стан ґрунту порівнянням 

комплексу мікробіологічних характеристик ґрунту певної території (варіанта 

досліду) з еталоном (ґрунтом цілини або перелогу) як точки відліку. 

 

6.2. Апробування мінімальної системи біологічних показників 

оцінювання екологічного стану ґрунту агроекосистем 

 

Інформативності комплексних моніторингових досліджень сприяють 

найбільш достовірні та репрезентативні критерії та показники, які дають 

найоб’єктивнішу характеристику функціонування мікробного ценозу ґрунту, 

його активності та екологічного стану [237, 382]. Проте порівняльної 

апробації показників та доказів їх інформативності недостатньо. Був лише 

проведений дослід у Полтавській обл., де порівнювали інформативність 

певних показників екологічного стану ґрунту природної екосистеми 

заповідної ділянки «Полтавська цілина» та агроекосистеми тимчасового 

польового досліду [38, 355, 368].  



  

 

275

Нами на основі розробленої системи біологічних показників [119, 237] 

як найбільш інформативних і доступних у визначенні оцінювальних 

критеріїв, здійснено порівняння кількісних характеристик мікробного 

угруповання ґрунту в 20072009 рр. в умовах стаціонарного досліду 

Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла [97] із пшеницею 

озимою, яку вирощували із застосуванням мінеральної (N60P40K40), органічної 

(гній) та органо-мінеральної систем удобрення (гній + N60P40K40). Контролем 

слугував варіант вирощування рослин без унесення добрив. Ці критерії 

об’єктивно висвітлюють зміни напрямів ґрунтових процесів у бік синтезу або 

деструкції органічної речовини за дії антропогенних чинників, що дає змогу 

проводити ранню діагностику негативних явищ у ґрунті природних і 

агроекосистем. 

За еталон, згідно з рекомендаціями [194] під час апробування 

розробленої нами мінімальної системи біодіагностічних показників 

екологічного стану ґрунту обрано переліг зі злаковою асоціацією трав’яного 

покриву. Зразки відбирали на відстані 15–30 м від обраних для дослідження 

ділянок стаціонарного досліду з обох боків від нього у 10 локальностях. 

Переліг із домінуванням злакових трав є врівноваженою 

саморегульованою екосистемою. Мікробіоценотичні зв’язки в угрупованні є 

міцними, процеси сукцесії на органічній речовині, що постійно надходить у 

вигляді кореневих ексудатів та кореневого опаду, послідовні та упорядковані, 

синтез і розкладання гумусних речовин збалансовано, що є підґрунтям 

постійного підтримування потенційної родючості ґрунту [62].  

Для характеристики стану агроекосистеми використовували показники 

врожайності та стійкості пшениці озимої до ураження грибними хворобами. 

Найвищий врожай зерна пшениці озимої отримано за органічної та органо-

мінеральної системи удобрення (табл. 6.3). У цих самих варіантах досліду 

рослини пшениці найменше уражувалися хворобами в несприятливий за 

погодними умовами період вегетації.  
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Таблиця 6.3 

Урожайність та ураження хворобами пшениці озимої  

за різних систем удобрення, 2007–2009 рр. 

Хвороби, % Варіант досліду / 
система удобрення 

Урожайність, 
т/га поширення розвиток 

Контроль 
(без удобрення) 

4,24 44±3,1 33,3±2,4 

Мінеральна 5,14 35±1,5 29,1±2,1 

Органічна 5,29 26±2,7 25,0±2,9 

Органо-мінеральна 5,32 25±2,1 21,4±3,0 

 

Щоб охарактеризувати стан мікробного угруповання у досліджених 

екотопах визначали вміст загальної мікробної біомаси. Було встановлено, що 

ґрунт перелогу в шарі 020 см містить 554,0 мкг карбону мікробної біомаси в 

1 г, що свідчить про доволі високу активність мікробіологічних процесів і 

продуктивність мікробіоценозу. Але продуктивність і стійкість культурних 

рослин агроекосистеми залежить від виду і якісного складу внесеного 

субстрату, який використовують як рослини, так і мікроорганізми ґрунту. 

Тому цілком закономірно, що в ґрунті під пшеницею озимою вміст мікробної 

біомаси був мінімальний у варіанті вирощування культури без удобрення, що 

майже вдвічі нижче, ніж у ґрунті природної екосистеми. Натомість, 

максимальний показник вмісту мікробної біомаси в ґрунті в агроекосистемі 

був у варіанті із органо-мінеральною системою удобрення з наближенням до 

відповідних показників ґрунту перелогу (табл. 6.4). 

Процес розкладання субстрату целюлози, як один з показників 

біологічної активності мікробіоценозу, відбувався активніше в ґрунті 

перелогу (34% руйнування субстрату) і в агроценозі пшениці озимою за 

вирощування із застосуванням органічної й органо-мінеральної системи 

удобрення  відповідно 37 і 40%. 
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Таблиця 6.4 

Біологічна активність у ґрунті перелогу і агроекосистеми, 2007–2009 рр. 

Активність 

Екотоп 
Вміст мікробної 

біомаси, 
мкг С/г ґрунту 

целюлозо-
руйнування, 

% 

емісії СО2, 
мг/кг ґрунту 

Екологічна 
стійкість 
ґрунту 
(ЕС), % 

Природна 
екосистема  

переліг 

 
 

554,0 ± 8,2 

 
 

34 ± 0,5 

 
 

71,8 ± 4,3 

 
 
 

Агроекосистема 

без 
удобрення 

305,3 ± 6,6 20 ± 1,9 46,4 ± 2,0 45 

мінеральна 350,3 ± 9,3 21 ± 1,4 97,2 ± 3,9 37 

органічна 449,7 ± 11,3 37 ± 2,0 79,1 ± 3,2 19 
органо-
мінеральна 

476,7 ± 14,1 40 ± 2,9 88,8 ± 4,8 14 

 

Визначення активності процесу емісії діоксиду карбону з ґрунту 

засвідчило, що найактивніше цей процес відбувається як у варіантах із 

мінеральною системою удобрення, так і органічною та органо-мінеральною 

системами. При чому значної різниці у показниках активності емісії СО2 з 

ґрунту між цими варіантами та їх співвідношеннями не спостерігали. Лише у 

варіанті без удобрення є низька активність за цим показником – майже вдвічі 

нижче порівняно з іншими варіантами досліду.  

Розрахунки показника екологічної стійкості ґрунту показали, що за 

органічної і органо-мінеральної системи удобрення ґрунт у цих варіантах 

досліду має високу екологічну стійкість (ЕС < 30%), а варіанти без удобрення 

і з унесенням лише мінеральних добрив характеризують ґрунт середньої 

екологічної стійкості (ЕС < 60%). 

Тобто, як свідчать отримані нами результати, рівень емісії діоксиду 

карбону залежить від унесення у ґрунт субстрату, незалежно хімічного чи 

органічного він походження. Залежить від виду субстрату лише кількісне 

переважання тих груп мікроорганізмів, які відповідають за трансформацію та 
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засвоєння речовин із унесеного субстрату або продуктів його розкладу, що 

наочно демонструє подальший мікробіологічний аналіз зразків ґрунту. 

Мікробіологічні посіви зразків ґрунту перелогу, які показують 

кількісну характеристику таксономічної і функціональної структури 

мікробного ценозу, показали доволі високу чисельність мікроорганізмів, а, 

отже, і високу активність мікробіологічних процесів. Підтверджується 

зроблений висновок і низькою чисельністю неактивних спорових форм 

мікроорганізмів (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 

Характеристика мікробіоценозу ґрунту перелогу 

Показник Значення 

Чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп, 
КУО /г ґрунту: 

амоніфікатори, млн 
26,1±3,2 

спори бактерій, млн 0,8±0,2 

бактерії, що асимілюють мінеральні форми 
нітрогену, млн 

21,5±4,1 

стрептоміцети, млн 6,4±0,9 

азотфіксувальні бактерії, млн 19,9±4,0 

оліготрофні, млн 17,7±1,8 

мікроміцети, тис. 39,1±5,2 

ґрунтові грудки, що містять Azotobacter, % 91,3 

Мікробіологічні коефіцієнти: 

коефіцієнт мінералізаціїіммобілізації (Кмі) 0,82 

коефіцієнт оліготрофності (Кол) 0,45 

показник трансформації органічної речовини (Ктор) 57,59 

 

Висока чисельність евтрофних мікроорганізмів свідчить про високу 

активність деструкційних процесів у ґрунті перелогу. Кількість бактерій, що 

використовують мінеральний нітроген, і мікроорганізмів-протеолітиків, які 

беруть участь у деструкції білків і продуктів їх розкладання, дуже висока. 
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Але все ж таки чисельність амоніфікуючих бактерій вища і, розрахований за 

кількісним співвідношенні цих трофічних груп бактерій коефіцієнт 

мінералізаціїіммобілізації є менше одиниці (0,82). А отже процеси 

деструкції не такі активні як процеси синтезу, що дає змогу підтримувати 

рівень потенційної родючості ґрунту перелогу на високому рівні. Це 

підтверджує і достатньо високий рівень показника трансформації органічної 

речовини (Ктор = 57,59). 

У ґрунті перелогу, де завжди є органічний субстрат у достатній 

кількості для мікроорганізмів різних трофічних груп, оліготрофів налічується 

лише 17,7 млн КУО/г ґрунту і коефіцієнт оліготрофності становить 0,45, що 

свідчить про високу забезпеченість ґрунтової мікробіоти досліджуваного 

екотопу поживними речовинами [124, 125].  

Як відомо, у ґрунті перелогу немає дефіциту карбонвмісних речовин, 

адже постійно діюча ексудація продуктів фотосинтезу корінням рослин та 

кореневий опад постійно поповнюють їх уміст і запаси. Але для розвитку і 

функціонування мікроорганізмів, які здійснюють їх подальше 

трансформування, необхідний доступний нітроген, який в кореневій зоні 

рослин завжди в дефіциті. За таких умов пріоритету в розвитку набувають 

бактерії, які здатні засвоювати недоступний іншим організмам молекулярний 

нітроген атмосфери, та їх кількість становить 19,9 млн КУО/г ґрунту. 

Azotobacter, як основний і найпродуктивніший ґрунтовий фіксатор нітрогену 

повітря, у небобових асоціаціях трав’яного покриву визначався в 91,3% 

обростання грудочок ґрунту.  

Ґрунт перелогу сприяє розвитку міцеліальних мікроорганізмів і це 

визначає високу чисельність мікроміцетів і стрептоміцетів, які відповідальні 

за деструкцію різноманітних речовин, відповідно, – 39,1 та 6,4 млн КУО/г 

ґрунту. 

Значно менша чисельність мікроорганізмів еколого-трофічних груп 

функціонує в мікробному угрупованні ґрунту агроценозу пшениці озимої 

свідчить про більш низьку активність перебігу основних біологічних 
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процесів. Підтверджує це й висока чисельність неактивних спорових форм 

мікроорганізмів, яка коливається у межах 612 млн спор/г ґрунту залежно від 

системи удобрення (табл. 6.6).  

 

Таблиця 6.6 

Характеристика мікробіоценозу ґрунту агроекосистеми  

пшениці озимої за різних систем удобрення  

Система удобрення 
Показник 

Контроль 
(без 

удобрення) мінеральна органічна 
органо-

мінеральна
Чисельність основних еколого-трофічних груп мікроорганізмів,  
КУО /г ґрунту: 

амоніфікатори, млн 
4,2±0,32 3,5±0,2 8,6±0,7 8,7± 1,9 

спори бактерій, млн 11,5±0,9 12,1±1,9 6,3±0,5 6,0±0,1 

бактерії, що асимілюють 
мінеральні форми 
нітрогену, млн 

6,8±1,4 8,2±0,6 7,9±0,5 8,4±2,5 

стрептоміцети, млн 1,0±0,2 2,8±0,4 2,7±0,3 3,6±0,9 

азотфіксувальні, млн 6,7±1,7 7,9±1,5 11,0±3,0 7,0±1,8 

оліготрофні, млн 8,2±2,2 3,0±0,8 5,9±0,9 3,6±0,8 

мікроміцети, тис. 12,4±3,5 23,1±5,0 28,4±6,2  32,6±7,1 

ґрунтові грудки, що 
містять Azotobacter, % 

73,3±11,3 35,7±6,8 98,8±14,6 84,3±9,8 

Мікробіологічні коефіцієнти: 

мінералізації 
іммобілізації (Кмі) 

1,62 2,34 0,92 0,96 

оліготрофності (Кол) 1,95 0,86 0,69 0,41 

показник трансформації 
органічної речовини (Ктор) 

6,79 4,99 17,96 17,71 

 

Найсприятливіші умови для живлення рослин і мікроорганізмів 

склалися у варіантах органічної і органо-мінеральної систем удобрення, адже 

коефіцієнт мінералізаціїіммобілізації (Кмі) у ґрунті агроценозу пшениці 

найвищий: у варіанті з мінеральною системою удобрення – 2,34, який 
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свідчить лише про наявність унесених низькомолекулярних молекулярних 

сполук нітрогену і фосфору, доступних для рослин і мікроорганізмів. Проте 

коефіцієнти 0,92 і 0,96 у варіантах із унесенням органічної речовини є 

індикатором не лише наявності доступних поживних елементів для рослин, а 

й свідчать про переважання активності у ґрунті процесів синтезу над 

деструкцією. Такі системи удобрення спрямовують біохімічні процеси на 

збільшення вмісту гумусу, а отже на підтримування або підвищення 

актуальної та потенційної родючості ґрунту, як і у ґрунті перелогу. Даний 

факт підтверджується активізуванням мікробіологічного трансформування 

органічної речовини за умови внесення органічних і органо-мінеральних 

добрив, коли показник трансформації органічної речовини (Ктор) зростає до 

значень 17,7117,96, що вище в 2,6 раза за контроль і в 3,6 раза  за 

відповідний показник за мінеральної системи удобрення. 

У подальшому експерименті порівнювали показники ферментативної 

активності ґрунту перелогу і агроценозу пшениці озимої за активністю 

ферментів класу оксидоредуктаз – поліфенолоксидази і пероксидази. 

Встановлено, що найвища активність поліфенолоксидази була в ґрунті 

перелогу, тоді як в агроценозі пшениці її активність знаходилась у межах 

3,15,2 мг пурпургаліна/10 г ґрунту залежно від виду внесених добрив 

(табл. 6.7). Активність пероксидази в ґрунті перелогу і агроекосистеми 

перебувала майже на одному рівні 4,44,6 мг пурпургаліна/10 г ґрунту.  

Більш показовим для оцінювання екологічного стану ґрунту є 

коефіцієнт гумусонакопичення. Так, коефіцієнт гумусонакопичення за 

органічної та органо-мінеральної систем удобрення і в ґрунті перелогу вище 

одиниці, що вказує на екологічне благополуччя і переважання процесів 

синтезування органічної речовини над процесами її мінералізації. Що 

підтверджують дані повільного, але неухильного збільшення вмісту гумусу в 

ґрунті перелогів. 
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Таблиця 6.7 

Ферментативна активність ґрунту природної екосистем та 

агроекосистеми, 2007–2009 рр.  

Активність ферментів, 
мг пурпургаліна/10 г ґрунту 

Екотоп 
поліфенол-

оксидаза 
пероксидаза 

Коефіцієнт 
гумусо-

накопичення 

Природна екосистема: 
       переліг 

 
5,7 ± 0,22 

 
4,6 ± 0,17 

 
1,24 

Агроекосистема: 
без добрив 3,1 ± 0,11 4,4 ± 0,06 0,70 

мінеральна 3,8 ± 0,11 4,5 ± 0,09 0,84 

органічна 4,9 ± 0,18 4,6 ± 0,13 1,07 

органо-мінеральна 5,2 ± 0,09 4,5 ± 0,20 1,16 

 

Для оцінювання змін загального рівня біологічної активності ґрунту 

агроекосистеми використовували методику розрахунку інтегрального 

показника біологічного стану ґрунту (ІПБС), яка дає можливість інтегрувати 

відносні значення досліджених показників [147] та рекомендовано 

використовувати цей показник для оцінювання біологічного стану ґрунтів і 

ступеня їх стійкості до антропогенного пресу (табл. 6.8, додаток Е).  

 

Таблиця 6.8 

Оцінка біологічної активності чорнозему агроценозу пшениці озимої за 

інтегральними показниками [97] 

Інтегральний показник 
Екотоп /система 

удобрення біологічного стану 
ґрунту (ІПБС) 

бажаності 

Оцінка за 
шкалою 

бажаності 
Харрінгтона 

Контроль 
(без добрив) 

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  
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Як свідчать розраховані дані ІПБС, максимальне значення цього 

показника відповідає ґрунту перелогу. Тривале використання чорнозему для 

вирощування агрокультур призвело до зменшення ІПБС на 2538%. Таке 

зниження показника (> 25%), відповідно до запропонованої схеми 

екологічного нормування впливу на ґрунт [155], свідчить про порушення всіх 

груп екологічних функцій, які виконуються ґрунтом, та протікання в ґрунті 

агроекосистеми деградаційних процесів [74, 112]. 

Також, використовуючи функцію бажаності Харрінгтона як інструмент 

визначення комплексної оцінки стану ґрунту за біологічними показниками 

було підтверджено, що тривале застосування органічних добрив як окремо, 

так і в поєднанні з мінеральними добривами справляє позитивну дію і 

оцінюється за шкалою бажаності як «дуже добра» з наближенням до еталону 

– ґрунт перелогу (див. табл. 6.8). 

 

Висновки до розділу 6. 

На основі граф максимальних коефіцієнтів кореляції встановлено та 

наочно відображено в ядрах граф-блоків, що в усіх досліджених типах ґрунту 

погодні умови як максимально близькі до середньобагаторічних показників, 

так і посуха або надмірне зволоження, не впливають на кореляційні зв’язки 

між ознаками вмісту загальної біомаси мікроорганізмів, чисельністю 

мікроорганізмів, що утилізують органічні та мінеральні форми нітрогену та 

продукують екзополісахариди. Можна вважати, що зв’язки між такими 

функціональними групами є найстійкішими за будь-яких гідротермічних 

умов чи застосованих агрозаходів, і є доказом, що показником зміни 

екологічного стану ґрунту не є кількісна характеристика якоїсь певної групи 

мікроорганізмів, а є співвідношення чисельності мікроорганізмів, які 

іммобілізують органічні і мінеральні сполуки нітрогену, оліготрофних і 

педотрофних мікроорганізмів. 

Встановлено, що в агроценозах досліджуваних типів ґрунту 

гідротермічні умови були ключовим чинником у формуванні безпосередніх 
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взаємозв’язків між унесенням мінеральних добрив та мікроорганізмами, 

здатними до розкладання гуматів та целюлози, що своєю чергою 

характеризує біологічну активність ґрунту за відповідними процесами. 

Несприятливі погодні умови (посуха, перезволоження) були вирішальним 

чинником появи в ядрі зв’язків графів мікроміцетів. 

Використанням раніше розроблених нами методичних підходів щодо 

оцінювання екологічного стану ґрунту (2007 р.) та агротехнологій 

вирощування сільськогосподарських культур (2008 р.) й проведеним 

апробацією оцінювання впливу систем удобрення на екологічний стан ґрунту 

на прикладі чорнозему в агроценозі пшениці озимої доведено, що 

застосування мінімального набору біоіндикаційних показників дає 

можливість із високою ймовірністю оцінити екологічний стан ґрунту за 

мікробіологічними показниками. 

Тривале застосування органічних і органо-мінеральних добрив сприяє 

поліпшенню екологічного стану ґрунту та наближенню до стану перелогу за 

показниками біологічної активності та спрямованістю процесів 

мінералізаціїіммобілізації та гумусонакопичення, що підтверджується 

даними чисельності мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп, 

активністю перебігу основних біохімічних процесів. У варіантах без 

удобрення та з унесенням лише мінеральних добрив коефіцієнти 

гумусонакопичення є найнижчі, тому забезпечення цих ґрунтів енергетичним 

субстратом та елементами живлення є обов’язковою умовою для оптимізації 

біохімічних процесів і нагромадження органічної речовини в ґрунті. 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [85, 94, 97, 119, 237, 291, 376, 379, 383, 451, 452]. 
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РОЗДІЛ 7 

РЕАКЦІЯ МІКРОБІОЦЕНОЗУ РИЗОСФЕРИ АГРОКУЛЬТУР  

НА ГІДРОТЕРМІЧНІ УМОВИ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ  

ТА АГРОЗАХОДИ 

 

 

Агроекосистеми як трансформовані екосистеми є складними 

динамічними еколого-біологічними системами, що постійно перебувають під 

впливом господарської діяльності людини, природно-кліматичних чинників і 

біологічних процесів [311, 340]. Враховуючи, що агроекосистема – це 

відкрита незамкнена система, то значний вплив на її функціонування, 

продуктивність та екологічний стан мають абіотичні чинники, у т.ч. і 

кліматичні, які у комплексі із застосованими агрозаходами визначають 

структуру та перебіг основних біологічних процесів у ґрунті [243, 379]. 

Як зазначалось раніше, впродовж останніх десятиліть значно 

почастішало відхилення погодно-кліматичних умов від середніх 

багаторічних даних. Починаючи з 1989 р. на території України відбувається 

майже безперервний період потепління, і впродовж цього періоду середня 

річна температура повітря у 70% випадків була вищою за норму [3]. Це все 

негативно позначається на ефективності ведення сільського господарства, 

зокрема галузі рослинництва, та призводить до втрати стійкості ґрунтового 

середовища і родючості ґрунту. 

Сучасні агротехнології спрямовано на одержання стабільних урожаїв із 

поліпшеними показниками якості продукції за мінімального техногенного 

навантаження на складові агроекосистеми. Зокрема, це може бути досягнуто 

застосуванням біологічних препаратів удобрювальної і захисної дії, що є 

альтернативою хімічним добривам і пестицидам [48, 55, 56, 127, 144, 196, 

206, 212, 269, 270, 326, 369, 378]. 

Проте дуже мало уваги приділяється дослідженню впливу 

екстремальних та близьких до них змін гідротермічного режиму 
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вегетаційного періоду на перебіг біологічних процесів у ґрунті, активність і 

спрямованість яких визначає зміни потенціальної та актуальної родючості 

ґрунту, а отже й продуктивність агроекосистеми загалом. 

Відомо, що температура ґрунту характеризується незначними змінами, 

навіть за умов значного коливання температури повітря [184]. Тому існує 

думка, що вплив гідротермічних чинників на ґрунтову мікробіоту та її 

активність відбувається через рослину, яка більше контактує з повітрям і 

формує мікробне угруповання в своїй кореневій зоні [377]. Проте волога, яка 

з розігрітої поверхні ґрунту, температура якої іноді сягає 50–60оС, проникає в 

орний шар, значно підвищує температуру власне ґрунту і тим самим може 

негативно впливати на процеси в кореневій зоні рослин.  

З огляду на те, що регіональні зміни погодних умов та клімату 

потребують уточнення і переосмислення щодо їх впливу на ріст, розвиток і 

врожайність сільськогосподарських культур, було проаналізовано отримані в 

лабораторії екології мікроорганізмів Інституту агроекології і 

природокористування (20022013 рр.) результати досліджень тимчасових 

польових дослідів із різними агрокультурами: ячмінь, пшениця, кукурудза, 

огірок і льон-довгунець, з метою з’ясування впливу погодних умов 

вегетаційного періоду на спрямованість та активність біологічних процесів у 

ризосфері [87, 98, 100, 101, 162]. 

 

7.1. Характеристика мікробіоценозу ґрунту кореневої зони ячменю 

ярого 

 

У тимчасовому польовому досліді на Носівській селекційно-дослідній 

станції у 20022004 рр. досліджували біологічну активність чорнозему 

типового малогумусного в агроценозі ячменю ярого за використання 

біологічного препарату Біополіцид проти широкого спектра фітопатогенних 

мікроміцетів, поліфункціонального комплексу мікробних препаратів (КБП) і 

хімічного протруйника насіння вітавакс 200 ФФ [26, 87]. Аналізування 
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отриманих результатів показало істотну різницю щодо випливу 

передпосівного оброблення насіння різними препаратами на врожайність 

ячменю та досліджувані показники біологічної активності ґрунту. 

Встановлено, що ефективнішим за різних гідротермічних умов був хімічний 

протруйник вітавакс 200 ФФ і КБП, при обробленні насіння якими в 

середньому за 20022004 рр. отримано врожай зерна 4,21 і 4,27 т/га, 

відповідно (рис. 7.1, додаток Ж.1). При чому ефективність дії комплексу 

мікробних препаратів КБП визначалась гідротермічними умовами 

вегетаційного періоду.  

 

Рис. 7.1  Урожайність ячменю ярого залежно від передпосівного 

оброблення насіння хімічним і біологічними препаратами, т/га (НІР05: 

2002 р. – 0,14 т/га; 2003 р. – 0,18; 2004 р. – 0,24; 2002–2004 рр. – 0,18 т/га) 

 

В умовах 2004 р. (ГТК = 1,3) у ґрунті склались оптимальні умови для 

розвитку активних штамів мікроорганізмів азотфіксаторів, 

фосформобілізаторів, продуцентів речовин фітогормональної та 

антибіотичної дії, що мало позитивний вплив на рослини ячменю. За таких 

умов отримано врожайність зерна на рівні 5,0 т/га. І навпаки, 2002 р. із 

підвищеною температурою повітря й недостатньою кількістю опадів 

(ГТК = 0,6) ефективність біокомплексу КБП була низькою і врожайність 
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зерна становила лише 3,37 т/га. За таких самих умов ефективність дії 

препарата Біополіцид на основі бацили-антагоніста фітопатогенних грибів 

Paenibacillus polymyxa 6М перебувала на рівні контролю. Вважається, що 

ячмінь є найпосухостійкішою культурою серед ярих зернових, тому за 

несприятливих погодних умов урожайність ячменю була на рівні середніх 

значень, а ефективність дії біологічних препаратів  низькою. 

Результати мікробіологічних досліджень показали, що впродовж трьох 

років досліджень найвища активність мінералізаційних процесів у ґрунті 

була у контрольному варіанті (Кмі = 1,061,36) та за оброблення насіння 

хімічним протруйником (Кмі = 0,961,25) (табл. 7.1).  

 
Таблиця 7.1 

Спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті  

агроценозу ячменю ярого (фаза – молочна стиглість) 

 

Коефіцієнт 

Варіант  
досліду 

мінералізації
іммобілізації 

Кмі 

оліготрофності
Кол 

педотрофності 
Кпед 

гумусонако-
пичення 

Кгум 

2002 р., ГТК = 0,6 

Контроль 1,06 1,4 1,1 0,86 
Біополіцид 0,85 1,1 0,5 1,10 
КБП 0,79 1,3 0,4 1,23 
Вітавакс 200 ФФ 0,96 1,4 1,0 0,95 

2003 р., ГТК = 0,8 

Контроль 1,26 1,0 1,6 1,06 
Біополіцид 0,96 0,9 0,7 1,24 
КБП 1,02 0,8 0,6 1,29 
Вітавакс 200 ФФ 1,18 0,9 1,1 1,10 

2004 р., ГТК = 1,3 

Контроль 1,36 1,1 1,8 1,12 
Біополіцид 1,10 0,8 0,7 1,31 
КБП 1,12 0,8 0,6 1,33 
Вітавакс 200 ФФ 1,25 0,9 1,1 1,12 
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Така прискорена мінералізація та виникнення в ґрунті дефіциту свіжої 

органічної речовини значно посилює мікробіологічне навантаження на гумус, 

що призводить до інтенсивнішого його розкладання і є однією з головних 

причин втрати родючості ґрунтів. За цих самих умов відмічено і високі 

значення коефіцієнтів оліготрофності та педотрофності, які відповідно в 

1,11,3 та 1,63,0 раза вищі ніж у ґрунті варіантів досліду із застосуванням 

біологічних препаратів. Особливо активно процеси мінералізації та освоєння 

органічної речовини ґрунту мікробіотою відбувалися за сприятливих 

погодних умов (ГТК 0,8 і 1,3). 

Збалансованіші мікробіологічні процеси в ґрунті були у варіантах із 

застосуванням біологічних препаратів. Зокрема, внесення в ґрунт 

агрономічно корисних штамів мікроорганізмів із інокульованим насінням, 

призводить до зниження у кореневій зоні рослин напруженості 

мінералізаційних процесів у середньому на 17,625%, активності освоєння 

органічної речовини – на 54,566,7% проти контролю. Це може бути 

пояснено поліпшенням умов для розвитку рослин та виділення ними 

кореневих ексудатів, які впливають на перебіг основних мікробіологічних 

процесів у кореневій зоні. За таких умов мало місце достовірне зниження 

величини коефіцієнта оліготрофності, особливо за сприятливих 

гідротермічних умов. 

Аналізування експериментальних даних показало (рис. 7.2), що 

застосовані агрозаходи при вирощуванні ячменю мали істотний вплив на 

мікробну продуктивність у ґрунті. Так, у середньому за три роки досліджень 

найвищий вміст біомаси мікроорганізмів у ґрунті був у ґрунті варіанту 

досліду з інокуляцією насіння комплексом мікробних препаратів КБП і 

становив 356,0 мкг С/г ґрунту, що майже на 13% вище ніж у ґрунті контролю 

та на 7% вище ніж за використання хімічного препарату вітавакс.  
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Рис. 7.2  Вміст загальної біомаси мікроорганізмів у ґрунті за 

вирощування ячменю ярого (фаза – молочна стиглість), мкг С/г ґрунту 

 

Проте, мікробна продуктивність у цьому досліді більшою мірою 

визначалась гідротермічними чинниками (рис. 7.2). У посушливий період при 

ГТК = 0,6 вміст біомаси мікроорганізмів у варіантах досліду становив 

156196 мкг С/г ґрунту, що майже вдвічі менше порівняно з роками із 

сприятливими погодними умовами. При застосуванні біологічних і хімічного 

препарату відбувався позитивний вплив на мікробну продуктивність та 

зростання вмісту біомаси мікроорганізмів у ґрунті на 1826 і 10% відповідно. 

У роки із сприятливими погодними умовами (ГТК 0,8 і 1,3) біомаса 

мікроорганізмів у варіантах досліду становила 375416 і 410465 мкг С/г 

ґрунту, що черговий раз доводить про чутливість мікробної складової ґрунту 

до гідротермічних чинників. Якщо порівнювати контрольні варіанти, де не 

було введено у дослід додаткових агроприйомів, то вплив погодних умов на 

вміст мікробної біомаси мав тенденцію до зростання цього показника в 2,4 і 

2,6 раза за умови достатньої кількості вологи і оптимальної температури 

повітря. За таких умов відмічено і позитивний вплив інокуляції насіння 

активними штамами мікроорганізмів на вміст загальної біомаси 
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мікроорганізмів у ґрунті, що відбувалось також у результаті оптимізування 

мінерального живлення рослин біологічними препаратами. 

За результатами оцінювання інтенсивності процесів виділення СО2 з 

ґрунту і деструкції целюлози встановлено наступне. У середньому за три 

роки досліджень у фазі молочної стиглості (початок липня) активність 

біологічних процесів у ґрунті була майже на одному рівні з контролем 

(табл. 7.2, додаток Ж.2). Лише відбувалось незначне підвищення активності 

процесу емісії діоксиду карбону з ґрунту у варіантах із застосуванням КБП і 

вітавакс. Аналогічна ситуація спостерігалась і в дослідженнях процесу 

деструкції целюлози у ґрунті. Тобто біологічні і хімічний препарати не мали 

істотного впливу на перебіг основних біологічних процесів у ґрунті [87].  

 
Таблиця 7.2 

Біологічна активність ґрунту агроценозу ячменю ярого  

(фаза  молочна стиглість) 

Варіант  
досліду 

Емісія СО2,  
мг СО2/кг ґрунту 

Целюлозолітична 
активність, % 

ГТК = 0,6 
Контроль 21,6 14,9 
Біополіцид 23,2 15,4 
КБП 24,1 14,1 
Вітавакс 200 ФФ 24,2 14,2 

НІР05 1,1 1,1 
ГТК = 0,8 

Контроль 24,2 21,9 
Біополіцид 25,0 22,1 
КБП 24,1 18,5 
Вітавакс 200 ФФ 25,2 19,0 

НІР05 1,13 1,3 
ГТК = 1,3 

Контроль 26,8 27,9 
Біополіцид 25,4 27,4 
КБП 26,0 25,0 
Вітавакс 200 ФФ 26,5 21,3 

НІР05 1,04 1,5 
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Проте, в різні за гідротермічними умовами роки активність у ґрунті 

виділення СО2 і деструкції целюлози була різною і залежала від таких 

чинників як температура та вологість (див рис. 2.12, 2.13). Зокрема, у фазі 

молочної стиглості рівень активності біологічних процесів у ґрунті був 

низьким (у межах 21,624,2 мг СО2/кг ґрунту і 14,115,4% розкладання 

субстрату целюлози) і лімітувався такими чинниками як підвищені значення 

температури повітря і дефіцит вологи у ґрунті (ГТК = 0,6). Тоді як за 

сприятливих гідротермічних умов (ГТК = 1,3) активність цих біологічних 

процесів у ґрунті зростала в середньому на 12% за показником емісії СО2 і на 

73% за показником деструкції целюлози.  

Це підтверджено і розрахунками коефіцієнта парної кореляції між 

показниками біологічної активності ґрунту і гідротермічного режиму (табл. 

7.3, додаток Ж.3). Як свідчать отримані дані температура повітря мала тісний 

від’ємний зв’язок із усіма показниками біологічної активності ґрунту, тобто 

підвищення температури повітря негативно впливало на мікробну 

продуктивність і вміст загальної біомаси мікроорганізмів у ґрунті. Тоді як 

наявність вологи мала позитивний тісний кореляційний зв’язок із 

показниками біологічної активності ґрунту.  

Таблиця 7.3 
Залежність біологічної активності чорнозему типового від 

гідротермічних показників в агроценозі ячменю ярого  

Показник 
Вміст загальної біомаси 

мікроорганізмів, мкг 
С/г ґрунту  

Емісія СО2,  
мг СО2/кг ґрунту 

Целюлозолітична 
активність, % 

Температура 
повітря, оС 0,99 0,65 ÷ 0,99 0,90 ÷ 0,99 

Кількість 
опадів, мм 

0,59÷0,70 0,67÷0,99 0,78÷0,93 

ГТК 0,76÷0,85 0,83÷0,99 0,90÷0,99 

 
Отже, у досліді з ячменем ярим встановлено, що внесення в ґрунт 

агрономічно корисних штамів мікроорганізмів із інокульованим насінням, 

призводить до зниження в кореневій зоні рослин напруженості 
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мінералізаційних процесів у середньому на 17,625%, активності освоєння 

органічної речовини – на 54,566,7%. При цьому має достовірне зниження 

величини коефіцієнта оліготрофності, особливо за сприятливих 

гідротермічних умов. Мікробна продуктивність у ґрунті більшою мірою 

визначалась гідротермічними чинниками. В посушливий період (ГТК = 0,6) 

уміст загальної біомаси мікроорганізмів був майже вдвічі менший порівняно 

з роками із сприятливими погодними умовами. Встановлено високу 

залежність між ефективністю застосованих агрозаходів (особливо 

передпосівної інокуляції насіння агрономічно корисними штамами 

мікроорганізмів) і спрямованістю основних мікробіологічних процесів у 

ґрунті від гідротермічних чинників. 

 

7.2. Характеристика мікробіоценозу ґрунту кореневої зони пшениці 

озимої  

 

Дослідження з культурою пшеницею озимою проведено в умовах 

стаціонарного та тимчасового польових дослідів Миронівського інституту 

пшениці ім. В.М. Ремесла впродовж 20042007 рр. [101, 357, 370].  

Погодні умови та їх детальне аналізування наведено у розділі 2 (див. 

рис. 2.4, 2.5). Зіставивши криві динаміки температури повітря і кількості 

опадів із багаторічними даними, весна 2007 р. характеризувалась як 

посушлива, весна 2004 р. була жаркою з достатньою кількістю опадів, 

весняні періоди 2005 і 2006 рр. були майже рівноцінними і 

характеризувались як теплі з надмірною вологою у 2006 р. Такі погодні 

умови позначилися на перебігу основних біологічних процесів у ґрунті, які 

ми у своїх дослідженнях характеризували у фазі весняного кущіння (квітень 

 початок травня). 

Розглядаючи вплив систем удобрення на біологічну активність 

чорнозему глибокого агроценозу пшениці озимої встановлено загальну 

тенденцію: за внесення мінеральних добрив у ґрунті зростала в середньому 
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на 35–50% чисельність педотофних і оліготрофних мікроорганізмів та 

мікроорганізмів, які асимілюють мінеральні форми нітрогену [101]. За таких 

умов зростав коефіцієнт педотрофності і мінералізації–іммобілізації 

(табл.  7.4), що свідчить про посилення мінералізаційної функції мікробного 

ценозу та активну деструкцію органічної частини ґрунту, зокрема і 

гумусових сполук. Мінеральні добрива опосередковано через рослину та її 

біохімічні процеси підвищували активність фіксації нітрогену повітря. 

 

Таблиця 7.4 

Показники біологічного стану ґрунту агроценозу пшениці озимої  

(фаза – весняне кущіння), середнє за 20042007 рр. 

Коефіцієнт 

Система удобрення / 
варіант досліду 

мінера-
лізації–
іммобі-
лізації 

Кмі 

оліго-
трофно-

сті 
Кол 

педо-
трофно-

сті 
Кпед 

Емісія 
СО2, 

мг СО2/ 
кг ґрунту 
за добу 

Нітрогеназна 
активність, 
нм етилену/ 
кг ґрунту за 

добу 

Контроль Без добрив 0,9 1,5 1,4 27,3 1,3 
Мінеральна NPK 1,5 1,0 1,7 48,8 5,4 

Солома 0,5 0,6 0,9 51,4 7,8 
Сидерати 0,8 0,4 0,7 48,6 8,6 Органічна 

Гній 0,4 0,4 0,7 47,8 7,6 
Солома + 
NPK +КБП* 0,7 0,7 0,8 49,4 9,1 

Сидерати + 
NPK + КБП 0,7 0,5 0,7 50,7 11,1 

Біооргано-
мінеральна 

Гній + NPK 
+ КБП 0,7 0,4 1,1 52,6 9,9 

*  КБП – поліфункціональний комплекс мікробних препаратів. 

 

За органічної системи удобрення у ґрунті збільшувалась кількість 

органотрофних мікроорганізмів, що сприяло зниженню напруженості 

мінералізаційних процесів і коефіцієнт мінералізаціїіммобілізації був 

невисоким  0,4–0,8. Внесення органічних добрив сприяло зниженню майже 

вдвічі значень коефіцієнта педотрофності та оліготрофності. При 
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застосуванні в технологіях вирощування пшениці озимої 

поліфункціонального комплексу мікробних препаратів відбувались також 

позитивні зміни в перебігу основних біологічних процесів у ґрунті, а саме – 

зниження активності мінералізацій процесів та зростання активності процесу 

фіксування нітрогену повітря та інтенсивності виділення діоксиду карбону. 

Внесення гною, соломи й сидератів та комплексу мікробних препаратів 

також активізувало перебіг основних ґрунтово-мікробіологічних процесів. 

При цьому відбувалось зростання активності процесу фіксування нітрогену 

повітря у середньому в 5,8–8,5 раза та інтенсивності емісії СО2 – в 1,7–

1,9 раза.  

Враховуючи агрометеорологічні показники вегетаційного періоду, які 

були специфічними для кожного року, встановлено, що у фазі весняного 

кущіння (квітень) за підвищення температури повітря і прогрівання ґрунту 

відбувається активізація розвитку ґрунтової мікробіоти та її активності 

(додаток Ж.4). Зокрема, функціонування ґрунтових мікробних угруповань у 

фазі весняного кущіння в умовах органічної і біооргано-мінеральної системи 

удобрень за оптимальних агрометеорологічних показників (вегетаційний 

період 20042005 і 20052006 рр.) спостерігали активізацію процесу 

фіксування нітрогену повітря на 2050%. 

Стресові умови весняного періоду 2004 і 2007 рр., коли опадів випало 

менше норми (нестача вологи у ґрунті) і за підвищеної температури повітря, 

впливали на загальний стан мікробіоценозу ґрунту  якісний і кількісний 

склад еколого-трофічних груп мікроорганізмів. При цьому зросла кількість 

оліготрофних мікроорганізмів і мікроміцетів та активність процесів 

деструкції органічної речовини ґрунту [358]. За внесення органічних добрив 

ця тенденція нівелювалась. Тому в умовах зростання температури повітря, 

прояви посухи слід застосовувати органічні добрива (гній, сидерати) і 

відходи рослинництва, що забезпечить збереження вологи в ґрунті, 

екологічну стійкість ґрунтового середовища і активність мікробіоценозу.  
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Екстремальні погодні умови квітня 2007 р. (такі як підвищена 

температура і недостатня кількість опадів) справляли сильний вплив на 

метаболічну активність мікроорганізмів, що проявлялось у знижених 

показниках виділення СО2 з поверхні ґрунту (10,333,4 мгСО2/кг ґрунту) і 

низькій активності фіксування нітрогену повітря (0,10,7 нм етилену/кг 

ґрунту). 

Проведений математичний аналіз показав наявність тісного зв’язку між 

кількісним складом мікробіоценозу ґрунту і застосованими системами 

удобрення (r = 0,81±0,19) та погодними умовами року (r = 0,72±0,23).  

Отже, наведений експериментальний матеріал свідчить про високу 

кореляцію показників активності мікробіоценозу та спрямованості основних 

біологічних процесів у чорноземі агроценозу пшениці озимої від систем 

удобрення і погодних умов вегетаційного періоду. В ґрунті відмічено 

зростання нітрогеназної активності (на 2050%) за підвищення температури 

повітря та наявності достатньої кількості вологи. Екстремальні погодні 

умови впливають на метаболічну активність ґрунтової мікробіоти, що 

проявляється в зниженні активності біологічних процесів та підвищенні 

значень коефіцієнтів оліготрофності і педотрофності [101].  

 

7.3. Характеристика мікробіоценозу ґрунту кореневої зони 

кукурудзи 

 

Кукурудза належить до теплолюбних та посухостійких культур – 

оптимальною середньодобовою температурою для її росту та розвитку є 

температура +25oС. Ця культура добре переносить посуху до фази виходу в 

трубку, але в період викидання волоті її потреба в забезпеченні вологою 

найбільша, адже рослини швидко ростуть та накопичують суху масу і їхня 

забезпеченість розчинними елементами живлення у цей період є найбільшою 

[201]. Нестача вологи в цей критичний період спричиняє в’янення рослин, 
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підсихання листя, зниження активності фотосинтезу і життєздатності пилку, 

а це відтак призводить до порушення запліднення і формування зерна [180]. 

Дослідження впливу гідротермічного режиму вегетації на врожайність 

кукурудзи і екологічний стан ґрунту проведено впродовж 20112013 рр. на 

дослідних полях Інституту кормів та сільського господарства Поділля [98]. 

Аналізуючи агрометеорологічні показники років дослідження (див. 

рис. 2.62.8) та отримані врожайні дані [150] необхідно зазначити, що 

діапазон розбіжностей погодних умов вегетації кукурудзи значною мірою 

вплинув на врожайність її зеленої маси та зерна (рис. 7.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   а           б 

Рис. 7.3  Врожайність кукурудзи, т/га:  

а – зелена маса (НІР05: 2011 р. – 2,4 т/га; 2012 р. – 1,8; 2013 р. – 2,3 т/га);  

б – зерно (НІР05: 2011 р. – 0,15 т/га; 2012 р. – 0,11; 2013 р. – 0,10 т/га) 

 

У червні–липні 2011 р. температурний режим і вологість були дещо 

вищими за СБР, тому за таких умов отримано доволі високий врожай зеленої 

маси кукурудзи – 70,6 т/га. Як відомо, кукурудза доволі сприйнятлива щодо 

забезпечення вологою, надмірне зволоження також негативно впливає на 

рослини, що спричиняє різке зниження врожаю зерна. За таких умов 

спостерігається дефіцит оксигену в ґрунті, необхідний для дихання коренів, 

ймовірно тому врожайність зерна отримано лише 6,0 т/га. Також і серпнева 

посуха нівелювала переваги погодних умов першої половини вегетації, що не 
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дало змоги рослинам кукурудзи сформувати високий урожай зерна завдяки 

використанню запасів поживних речовин, накопичених у зеленій масі. 

Дефіцит вологи та підвищений температурний режим упродовж 

травнялипня 2012 р., про що свідчать низькі показники ГТК (0,8), 

спричинили значне зниження врожайності зеленої маси кукурудзи  

отримано близько 63,0 т/га. Але врожайність зерна зафіксовано на рівні, 

близькому до врожаю з оптимальними показниками погодних умов – 

6,89 т/га. Такий ефект пояснюється посухостійкістю культури. Також сприяє 

отриманню відносно високого врожаю зерна у посушливий рік і підвищена 

середньомісячна температура, адже за таких умов у рослин типу С4 

збільшується ефективність використання нітрогену у фотосинтетичних 

структурах, до яких і належить ця культура [390]. Інша позитивна 

особливість кукурудзи, що забезпечує її стійкість до посухи,  це її дуже 

низький коефіцієнт транспірації, адже рослини економічніше 

використовують діоксид карбону з мінімальною втратою води [180]. 

Якщо на початку вегетації випадає мало опадів, а розвитку фітомаси 

сприяє температурний режим, кукурудза розвиває потужну кореневу 

систему, що проникає глибше у ґрунт. Це сприятливо впливає на формування 

високого врожаю в умовах недостатньої вологозабезпеченості. Саме тому 

2013 р., незважаючи на посуху у травні та серпні, було отримано високий 

урожай зеленої маси і зерна кукурудзи, відповідно 68,2 і 6,9 т/га. Кукурудза 

наприкінці вегетації виявляє вищу потребу в розчинних елементах живлення 

для формування зерна, а саме у вересні і до збору врожаю, з огляду на ГТК, 

була задовільна забезпеченість вологою і сприятливий температурний режим 

[201]. 

Результати аналізування показників біологічної активності ґрунту за 

наведеними вище критеріями свідчать, що підвищення температури 

негативно впливає на процеси гумусоутворення в ґрунті (табл. 7.5). Про це 

свідчить те, що біологічна активність ґрунту, визначена за низкою 

показників, була найнижчою 2012 р. для якого був характерним найвищий 
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температурний режим в усі фази розвитку рослин кукурудзи та мінімальна 

кількість опадів на початку вегетації.  

 
Таблиця 7.5 

Біологічна активність ґрунту в агроценозі кукурудзи  

(середнє за травеньлипень) 

 
У 2013 р. за гідротермічних умов, наближених до СБР (ГТК = 1,5), 

відмічено найвищу біологічну активність за коефіцієнтом 

мінералізаціїіммобілізації, вмістом мікробної біомаси та емісією діоксиду 

карбону. За таких умов була найбільша збалансованість процесів 

гумусонакопичення – Кгум = 1,06. За підвищених температур та дефіциту 

вологи (2012 р.) цей показник є меншим від одиниці – 0,92. 

На активність процесів синтезу в ґрунтовому середовищі позитивно 

впливають умови підвищених температур та вологості, якими 

характеризується період травня–липня 2011 р. (ГТК = 1,5), адже коефіцієнт 

гумусонакопичення був вищим понад одиницю (Кгум = 1,28). Отже, можна 

дійти висновку, що такі погодні умови сприяють не лише підвищенню 

врожайності зеленої маси кукурудзи, а й збереженню та підвищенню 

родючості ґрунту.  

Отже, за результатами аналізу експериментальних даних встановлено 

рівень залежності продуктивності кукурудзи за кількістю отриманої зеленої 

маси та зерна від погодних умов вегетації. У роки з екстремально високим 

температурним і посушливим водним режимами можна отримувати 

Коефіцієнт 
Рік 

дослідження 
мінералізації
іммобілізації 

Кмі 

гумусонако-
пичення 

Кгум 

Біомаса 
мікроорга-

нізмів,  
мкг С/г ґрунту 

Емісія СО2, 
мг СО2/кг 

ґрунту 

2011 1,32 1,28 112,3 32,8 

2012 1,11 0,92 100,6 29,2 

2013 2,11 1,06 208,3 32,0 
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достатньо високі врожаї зерна кукурудзи, але із втратами врожайності 

зеленої маси. Проте в критичні за температурним режимом, але з надмірною 

вологістю роки у першій половині вегетації рослин спостерігали високу 

врожайність зеленої маси і, навпаки, втрати врожаю зерна. З іншого боку, в 

екстремальні (надмірна вологість та перевищення середньомісячної 

температури на 2–5°С) періоди, порівняно з такими ж спекотними, але 

посушливими періодами, у ґрунті збільшується кількість загальної мікробної 

біомаси (на 12–108%), посилюються процеси синтезу (на 15–39%) та 

активізується емісія діоксиду карбону (на 9–12%) [98].  

 

7.4. Характеристика мікробіоценозу ґрунту кореневої зони рослин 

огірка 

 

Зміни погодних умов та клімату потребують уточнення і 

переосмислення їхнього впливу на ріст, розвиток та врожайність овочевих 

культур, зокрема огірка. Ця культура належить до найвимогливіших до тепла 

рослин, особливо в період цвiтiння i плодоутворення, а зниження 

температури до 17–18оС негативно впливає на процес плодоношення. 

Небажані для рослин огірка й рiзкi коливання температури повітря. Попри 

це, культура є надзвичайно вологолюбна, що пояснюється насамперед 

великою площею випаровування, неглибоко розміщеною кореневою 

системою та її слабкою поглинальною здатністю, а також коротким 

вегетаційним періодом [168].  

З’ясування впливу погодних умов вегетаційного періоду на 

спрямованість і активність біологічних процесів у ризосфері рослин огірка 

проводили у тимчасовому польовому досліді на базi Сквирськогo відділення 

органічних агротехнoлогій (нині Сквирська дослідна станція органічного 

виробництва) у 2008–2010 рр. на чорноземі типовому [100, 229]. 

Проаналізувавши погодні умови у роки досліджень (див. рис. 2.9, 2.10) 

встановлено, що температурний режим періоду вегетації рослин огірка 
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перевищував середній багаторічний рівень на 2–6oС, особливо 2010 р. 

Перевищення рівня середньомісячних температур на 2–3oС у 2009 р. було 

лише в червні–липні, а в 2008 р. – у липнісерпні. Упродовж усього 

вегетаційного періоду 2008 і 2009 рр. переважала посуха (ГТК 0,7 і 0,6 

відповідно). 

Отримані нами дані впливу погодних чинників на біологічну 

активність ґрунту та урожайність рослин здебільшого можна пояснити так. 

Найсприятливіші для перебігу біологічних процесів у ґрунті були погодні 

умови 2010 р. (ГТК = 1,1). Про це свідчить найбільше накопичення біомаси 

мікроорганізмів у ризосфері рослин огірка та виділення з поверхні ґрунту 

діоксиду карбону, що становило 493,3 мкг С/г ґрунту та 42,3 мг СО2/кг 

ґрунту відповідно (рис. 7.4). Перевищення температури впродовж вегетації 

на 2–6oС, випадання оптимальної кількість опадів у червні і навіть надлишку 

в липні–серпні позитивно вплинуло на біологічну активність у ризосфері 

рослин. 

а      б     в 

Рис. 7.4  Біологічна активність ґрунту ризосфери рослин огірка:  
а – вміст мікробної біомаси, мкг С/г ґрунту; б – емісія діоксиду карбону з 

ґрунту, мг СО2/кг ґрунту; в – целюлозолітична активність, % 
 
Низька кількість опадів та близька до середньомісячного рівня 

температура повітря 2008 р. не забезпечували активнішого перебігу 

біологічних процесів у ризосфері рослин за показниками вмісту біомаси 
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мікроорганізмів, емісією СО2 та деструкцією целюлози, які становили 

відповідно 455,4 мкг С/г ґрунту, 38,0 мг СО2/кг ґрунту та 14,5%. 

Тривале підвищення температури повітря на 2°С і дефіцит вологи в 

першій половині вегетації 2009 р. позначилось на вмісті біомаси 

мікроорганізмів у ґрунті (спостерігали достовірне її зниження майже вдвічі) 

та на емісії діоксиду карбону з ґрунту (менше на 26% порівняно з попереднім 

роком).  

За тривалої посухи впродовж вегетаційного періоду й за високої 

температури повітря 2008 р. (ГТК = 0,7) була найнижча целюлозолітична 

активність ґрунту (14,5%). Збільшення кількості опадів у червнілипні 

2009 р. та підвищення температури в цей період забезпечило найвищу 

активність процесу деструкції целюлози. У 2010 р., коли погодні умови були 

найсприятливішими за вологістю і близькими до середніх багаторічних 

показників порівняно з попередніми роками, а температура повітря тривалий 

час вегетації перевищувала середньорічну на 6oС, целюлозолітична 

активність ґрунту знижувалася до середніх значень порівняно з іншими 

роками досліджень.  

Отже, на емісію діоксиду карбону та вміст мікробної маси в ризосфері 

рослин огірка негативно впливають підвищена на 2°С температура повітря на 

тривалий час та недостатня кількість опадів. На активність руйнування 

клітковини більший вплив має забезпеченість ґрунту вологою цього періоду.  

Вищенаведені результати аналізу впливу погодних умов на біологічну 

активність ґрунту ризосфери рослин огірка та формування фітомаси 

засвідчили, що зміни гідротермічного режиму вегетації рослин спричинили й 

зміни врожайності культури, дані отримано та опубліковано Н. Опришко 

[229]. Тривала посуха 2008 р. та екстремальне перевищення температури 

повітря за достатньої кількості опадів 2010 р. негативно вплинули на 

врожайність огірка, яка становила 7,4 та 17,3 т/га відповідно.  

Найнижча врожайність 2008 р. пов’язана із дефіцитом вологи в 

травнічервні, у період найбільшої необхідності насичення ґрунту і 
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забезпечення рослин вологою, адже в цей час закладаються генеративні 

органи й починається масове плодоношення. Зниження врожайності плодів 

огірка 2010 р. до середнього рівня за оптимального забезпечення вологою 

спричинено надмірно високою температурою повітря впродовж всього 

періоду вегетації. Урожайність огірка 2009 р. – 28,9 т/га, висока порівняно з 

попередніми роками, отримана завдяки підвищеній кількості опадів у 

червнілипні та незначному перевищенню температури повітря – всього на 

1–2oС. 

Отже, аналізування даних польового досліду з культурою огірка 

свідчать, що за тривалого дефіциту вологи і підвищеної середньомісячної 

температури (на 2оС) у ризосфері рослин зменшується загальна кількість 

мікробної біомаси майже на 56% та знижується активність емісії діоксиду 

карбону на 32% [100]. У рік екстремального підвищення середньомісячної 

температури впродовж майже всього вегетаційного періоду (на 6оС) та 

близької до середніх багаторічних даних кількості опадів у ризосфері рослин 

підвищується біологічна активність ґрунту, проте це має негативний вплив на 

врожайність огірка. 

 
7.5. Характеристика мікробіоценозу ґрунту кореневої зони льону-

довгунця 

 
Актуальним для сучасного аграрного виробництва є застосування 

нових порівняно недорогих засобів – регуляторів росту і розвитку рослин 

(РРР), які дають можливість спрямованої регуляції процесів 

життєзабезпечення рослинного організму та ґрунтової мікробіоти, що його 

оточує, підвищують резистентність мікробних угруповань до несприятливих 

змін чинників навколишнього природного середовища, мобілізації 

потенційних можливостей, закладених у геномі природою і селекцією [13, 

70]. 

Упродовж останнього десятиліття зросло використання РРР у 

товарному виробництві як важливих елементів екологічно безпечних 
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ресурсозберігаючих технологій [48, 70, 203]. З цією метою у 2008–2010 рр. на 

дослідному полі Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва разом із Ю. Корнутою [161, 162] на культурі 

льон-довгунець досліджено ефективність застосування біопрепарату 

поліміксобактерин (передпосівна інокуляція насіння) і регуляторів росту 

рослин біолан і агростимулін (позакореневе обприскування рослин у фазі 

«ялинка») та їх вплив на екологічний стан дерново-середньопідзолистого 

ґрунту за різних гідротермічних умов вегетаційного періоду.  

В роки досліджень спостерігали значні відхилення середньомісячних 

показників температури повітря і суми опадів упродовж вегетаційних 

періодів від СБР (див. рис. 2.11). Вегетація рослин льону в 2008 р. 

відбувалася в умовах посухи. Погодні умови 2009 р. загалом не були 

екстремальними, адже забезпеченість вологою була близькою до 

оптимальної, а сума ефективних температур – підвищеною, але не істотно. 

Умови 2010 р. характеризувалися як екстремальні за температурою повітря. 

Водночас кількість опадів значно коливалась упродовж вегетаційного 

періоду. Отже, роки досліджень значно відрізнялись за погодними умовами, 

що й зумовило значні коливання показників продуктивності культури та 

ефективності застосованих біологічних препаратів (табл. 7.6).  

 

Таблиця 7.6 

Урожайність соломи льону-довгунця за використання біозасобів, т/га 

Середнє  
Варіант досліду 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

т/га % 

Контроль  3,44 1,47 1,05 1,99 100 

Поліміксобактерин  3,62 1,57 1,40 2,20 110,5 

Біолан  3,69 2,02 1,30 2,34 117,6 

Агростимулін 3,56 1,64 1,15 2,12 106,5 

біопрепарат 0,169 0,123 0,027 0,393 – НІР05 за 
факторами РРР 0,207 0,152 0,034 0,482 – 
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Найбільшу врожайність соломи льону було отримано у 2008 р., яка 

склала 3,44–3,69 т/га. Культура льон-довгунець дуже вимоглива до вологи, 

тому достатня вологозабезпеченість у квітнітравні 2008 р. зумовила 

формування дружніх сходів та активний ріст і розвиток рослин упродовж 

вегетаційного періоду. У 2009 і 2010 рр. урожайність була значно меншою 

1,05–2,02 т/га залежно від варіанту досліду, що майже вдвічі нижче за 

відповідні показники 2008 р. Застосування біозасобів забезпечувало 

отримання стабільного приросту врожаю соломи льону 0,13–0,35 т/га 

незалежно від погодних умов року. За даних гідротермічних умов найменш 

ефективним виявився препарат агростимулін.  

Досліджувані біозасоби (біологічний препарат, РРР) створені на основі 

агрономічно корисних активних штамів мікроорганізмів та їх ефективність 

дії напряму залежить від зовнішніх чинників, особливо від температурного 

режиму і вологи. Встановлено, що основним лімітуючим чинником 

урожайності льону і ефективності дії біологічних препаратів удобрювальної 

та рістстимулюючої дії є забезпеченість вологою. За умови незначного 

дефіциту вологи і рівномірного розподілу опадів упродовж усього 

вегетаційного періоду між врожайністю льону і кількістю опадів 

простежується чітка закономірність.  

Як свідчать отримані дані, ефективність біопрепарату 

поліміксобактерин залежала від гідротермічних чинників на початкових 

етапах розвитку рослин. Зокрема, у 2008 і 2009 рр., за відсутності або низької 

кількості опадів на початку вегетації ефективність поліміксобактерину була 

низькою. Проте відмічено позитивний вплив на рослини льону застосування 

у фазі «ялинка» препарату біолан за умови підвищених температур повітря і 

дефіциту вологи. Занадто спекотлива погода впродовж червнялипня 2010 р. 

за відсутності опадів також негативно вплинула на ефективність 

досліджуваних препаратів. Цього року була найнижча врожайність соломи 

льону-довгунця та приріст врожаю залежно від застосованих біологічних 

препаратів. 
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Результати мікробіологічних досліджень ґрунту ризосфери рослин 

льону показали, що застосування біопрепарату і РРР справляло позитивний 

вплив на формування мікробіоценозу кореневої зони. Зокрема, було 

достовірне зростання чисельності амоніфікуючих бактерій, що може бути 

пояснено збагаченням пулу органічних речовин у ризосфері активно 

вегетуючих рослин завдяки кореневим виділенням [13, 331]. Також у 

варіантах досліду із використанням біологічних засобів зменшилась 

чисельність бактерій, що використовують нітроген мінеральних сполук, та 

педотрофів. Усе це підтверджується розрахунками коефіцієнтів, які 

характеризують спрямованість основних мікробіологічних процесів у ґрунті 

(табл. 7.7). 

 

Таблиця 7.7 

Спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті агроценозу  

льону-довгунця (фаза  бутонізація), середнє за 20082010 рр. 

Коефіцієнт 
Варіант  
досліду 

мінералізації
іммобілізації 

Кмі 

оліго-
трофності 

Кол 

педо- 
трофності 

Кпед 

гумусо-
накопичення 

Кгум 
2008 р., ГТК = 0,4 

Контроль  1,15 1,23 2,33 56 

Поліміксобактерин  1,07 0,91 1,26 64 

Біолан  1,10 1,02 1,36 61 

Агростимулін 1,11 1,05 1,31 60 

2009 р., ГТК = 1,1 

Контроль  1,52 1,31 2,87 68 

Поліміксобактерин  1,02 0,84 1,52 77 

Біолан  1,14 0,96 1,78 79 

Агростимулін 1,16 1,01 1,66 74 

2010 р., ГТК = 0,4 

Контроль  1,11 1,18 2,19 52 

Поліміксобактерин  1,08 0,90 1,31 59 

Біолан  1,05 1,05 1,36 61 

Агростимулін 1,06 1,05 1,32 61 
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Зокрема, в усі роки досліджень коефіцієнт мінералізаціїіммобілізації у 

варіантах із застосуванням біозасобів був достовірно меншим за відповідний 

показник у контрольному варіанті в середньому на 11,915,8%. Тобто 

застосування в агротехнологіях препаратів на основі агрономічно корисних 

штамів мікроорганізмів дає змогу знизити напруженість мінералізаційних 

процесів у ґрунті ризосфери льону. При цьому в середньому за три роки 

досліджень відбувалось зменшення значень коефіцієнта оліготрофності і 

педотрофності в 1,21,4 і 1,61,8 раза відповідно. Значне зменшення 

величини коефіцієнта оліготрофності свідчить про збагачення ризосфери 

льону на органічними речовинами завдяки позитивному безпосередньому 

впливу біозасобів на рослину. Високі значення коефіцієнта оліготрофності в 

ризосфері льону в контрольному варіанті свідчать нестачу поживних речовин 

та про підвищення здатності мікробного угруповання асимілювати з 

розсіяного стану зольні елементи. 

Біологічні препарати позитивно впливали на біохімічну активність 

ґрунту та інтенсифікували процес гумусонакопичення через активізацію 

ферментів, які беруть участь у синтезі гумусових сполук, про що свідчить 

зростання коефіцієнта гумусонакопичення Кгум на 1214% порівняно з 

контролем. 

Слід зазначити, що істотної різниці в значеннях мікробіологічних 

коефіцієнтів (Кмі, Кол, Кпед, Кгум) у варіантах із інокуляцією насіння 

поліміксобактерином і обприскуванням рослин біоланом і агростимуліном 

між собою не спостерігали. Однак, простежується чітка залежність 

спрямованості мікробіологічних процесів та показників біологічної 

активності ризосфери льону від гідротермічних умов. Зокрема, в ризосфері 

рослин льону в умовах посухи (ГТК = 0,4) активність мікробіологічних 

процесів у ґрунті дуже низька (див. табл. 7.7). Різниця між відповідними 

мікробіологічними коефіцієнтами у рік із наближеними до оптимальних 

показників за температурою повітря і кількістю опадів (ГТК = 1,1) становить 

у середньому 1,11,2 раза.  
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Встановлено, що за сприятливих гідротермічних умов біологічні засоби 

справляють більший позитивний вплив на формування мікробіоценозу, у т.ч. 

і мікробну продуктивність (табл. 7.8). У результаті оптимізування 

мінерального живлення рослин завдяки застосуванню біопрепарату і РРР 

уміст загальної мікробної біомаси у цих варіантах досліду достовірно вищий 

на 310% за несприятливих погодних умов (ГТК = 0,4) і на 1015%  в 

умовах достатньої вологозабезпеченості і сприятливого температурного 

режиму (ГТК = 1,1).  

 

Таблиця 7.8 

Спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті агроценозу  

льону-довгунця (фаза  бутонізації), середнє за 20082010 рр. 

Варіант досліду 
Біомаса 

мікроорганізмів, 
мкг С/г ґрунту 

Емісія СО2, 
мгСО2/кг ґрунту 

за добу 

Целюлозолітична 
активність, % 

2008 р., ГТК = 0,4 

Контроль  128 25,6 21,3 

Поліміксобактерин  140 27,9 25,7 

Біолан  132 29,3 24,3 

Агростимулін  134 27,6 24,8 

НІР05 2,1 1,1 1,1 

2009 р., ГТК = 1,1 

Контроль  154 32,1 43,4 

Поліміксобактерин  177 42,1 46,7 

Біолан  169 46,9 50,2 

Агростимулін  183 47,8 51,7 

НІР05 3,3 1,3 1,4 

2010 р., ГТК = 0,4 

Контроль  117 22,8 20,7 

Поліміксобактерин  129 25,3 24,2 

Біолан  122 25,6 24,0 

Агростимулін  120 24,9 24,1 

НІР05 1,9 1,1 1,2 
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Аналізування впливу біозасобів на мікробну продуктивність 

засвідчило, що вміст мікробної біомаси в ґрунті за застосування біологічного 

препарату поліміксобактерин у середньому зростає на 11,3%, РРР біолан й 

агростимулін – відповідно на 5,6 і 9%.  

Аналогічна ситуація і при визначенні активності емісії діоксиду 

карбону з ґрунту та розкладання целюлози. Застосування біологічних 

препаратів у середньому за 20082010 рр. підвищувало активність процесу 

виділення СО2 на 1926%, при чому у варіантах із РРР процес емісії діоксиду 

карбону проходив інтенсивніше. Це цілком закономірно, оскільки біогенний 

потік СО2 з ґрунту зумовлено переважно діяльністю ґрунтових 

мікроорганізмів і диханням коренів рослин, а за використання РРР ростові 

процеси у рослин значно вищі.  

За сприятливих погодних умов активність перебігу біологічних 

процесів у агроценозі льону вища як за показником емісії СО2, так і за 

значеннями целюлозолітичної активності у середньому в 1,51,7 раза і в 

2,3 раза відповідно. Це підтверджено розрахунками коефіцієнта кореляції 

між гідротермічними чинниками і показниками біологічної активності 

ґрунту, який становив 0,970,98, що відповідає високому ступеня тісноти 

зв’язку між досліджуваними показниками.  

Отже, результати проведених досліджень дали змогу встановити 

ефективність застосування біологічного препарату поліміксобактерин і РРР 

(агростимулін і біолан) за вирощування льону-довгунця та їх вплив на 

біологічну активність ґрунту ризосфери, яка значною мірою визначалася 

гідротермічними умовами вегетаційного періоду. Найефективнішим щодо 

отримання приросту врожаю соломи льону виявився препарат біолан.  

Застосовані біозасоби справляли позитивний вплив 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. 

Біологічні препарати позитивно впливали на біохімічну активність ґрунту та 
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інтенсифікували процес гумусонакопичення через активізацію ферментів, які 

беруть участь у синтезі гумусових сполук, про що свідчить зростання 

коефіцієнта гумусонакопичення Кгум на 1214% порівняно з контролем. 

Стан та активність мікробного угруповання ризосфери льону-довгунця 

більшою мірою у фазі бутонізації залежали від температури повітря і вологи. 

В екстремально посушливих умовах 2008 і 2010 рр. активність 

мікробіологічних процесів у ґрунті була низькою. Оптимізування 

мінерального живлення рослин завдяки застосування біопрепарату і РРР 

уміст загальної мікробної біомаси у цих варіантах досліду достовірно вищий 

на 310% за несприятливих погодних умов (ГТК = 0,4) і на 1015%  в 

умовах достатньої вологозабезпеченості і сприятливого температурного 

режиму (ГТК = 1,1). За сприятливих погодних умов активність перебігу 

біологічних процесів у кореневій зоні рослин льону вища як за показником 

емісії СО2, так і за значеннями целюлозолітичної активності у середньому в 

1,51,7 і 2,3 раза відповідно. Це підтверджено розрахунками коефіцієнта 

кореляції між гідротермічними чинниками і показниками біологічної 

активності ґрунту, який перебував у межах 0,970,98.  

 

Висновки до розділу 7. 

У тимчасових польових дослідах із різними агрокультурами 

встановлено, що рівень біологічної активності ризосферного ґрунту як 

показник його екологічного стану визначається і має тісну залежність із 

гідротермічними чинниками вегетаційного періоду (r = 0,720,97). 

З’ясовано, що значне перевищення середньобагаторічних значень 

температури повітря навіть за достатньої кількості вологи, не лише 

негативно впливає на врожайність сільськогосподарських культур, що було 

доведено 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 
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негативні наслідки екстремальних флуктуацій температур, нестачу або 

надлишок вологи, та забезпечити високу ефективність агротехнологій за 

збалансованості мікробіологічних процесів у ґрунті.  

Отже, застосовуючи науково обґрунтовані екологічно безпечні 

агротехнологічні заходи, є можливість впливати на активність та 

спрямованість мікробіологічних процесів у ризосфері агрокультур та 

підвищувати їхню стійкість до екстремальних погодних умов. Тому, для 

розроблення ефективних агрозаходів, у т.ч. із використанням біозасобів, 

необхідно враховувати закономірності формування мікробіоценозів залежно 

від гідротермічних чинників, що дасть можливість мінімізувати негативні 

наслідки погодних умов вегетаційного періоду та забезпечить високу 

ефективність дії біологічних препаратів. Отримані результати використано 

при розробленні методичних рекомендацій щодо застосування біологічних 

препаратів на основі активних штамів агрономічно корисних мікроорганізмів 

для різних агрокультур [55, 56, 127, 270]. 

Основні результати досліджень за даним розділом опубліковано в 

наукових працях [48, 55, 56, 87, 98, 100, 101, 127, 162, 203, 269, 270, 370]. 
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РОЗДІЛ 8 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМИ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ПОКАЗНИКІВ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ҐРУНТУ 

ТА ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ  

 

 

Останнім часом застосування математичних методів у сільському 

господарстві, зокрема під час екологічного оцінювання ґрунту, моделювання 

його родючості та врожайності сільськогосподарських культур, широко 

розповсюджено на практиці. Як правило, математичні моделі 

використовують для пояснення тих чи інших властивостей об’єкта та 

процесів, що відбуваються в ньому. Однак унаслідок складної структури 

агроекосистем побудова математичних моделей, які описують у них перебіг 

усього комплексу процесів, є доволі складним завданням. Розглядаючи 

процес виробництва сільськогосподарської продукції із загальносистемних 

критеріїв відмічають, що це процес взаємодії біологічних, соціальних, 

технічних та інформаційних підсистем, націлених на отримання кінцевого 

результату. Тому сільське господарство є складною біосоціотехнічною 

системою [36]. 

Значною мірою це також пов’язано з відсутністю опрацьованих 

методик аналізування та прогнозування сільськогосподарських даних на 

різних рівнях управління, складністю оброблення значних обсягів різнорідної 

вхідної інформації, відсутністю у фахівців-аграріїв навичок застосування 

інтегрованих методів аналізування даних і засобів сучасних інформаційних 

технологій [37]. Складність моделювання полягає в тому, що більшість 

чинників, які формують модель, недостатньо вивчено і мають багато в чому 

стохастичний характер поведінки. Основними труднощами під час 

моделювання різних процесів в агроекосистемі є: 

 необхідність обліку і кількісного описування значної кількості 

біологічних, фізичних і хімічних процесів при розробленні моделей; 
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 недостатня вивченість питань взаємодії цих процесів у комплексній 

системі; 

 відсутність досконалої експериментальної бази для збирання 

інформації, необхідної для визначення невідомих параметрів і перевірки 

моделей; 

 необхідність розроблення складного математичного забезпечення при 

побудові моделей, розвитку мов програмування високого рівня і т.д. 

Проте прогнозування продуктивності агроекосистем, оцінювання 

впливу кліматичних та ґрунтових умов на врожайність агрокультур на основі 

моделювання і математичного аналізу є перспективним науковим напрямом 

розвитку і підвищення ефективності ведення сільського господарства у 

сучасних умовах 

В агроекосистемах існують доволі складні зв’язки і взаємодії, які 

дедалі стають ще більш непрогнозованими внаслідок змін параметрів 

кліматичної системи та впливають на збалансованість усіх складників 

агроекосистеми, що призводить до зниження їх продуктивності й 

адаптивності до змін клімату [317]. 

Продуктивність агроекосистеми, яка визначається урожайністю 

сільськогосподарських культур, залежить від низки чинників. До першої 

групи входять чинники, які визначають рівень культури землеробства, а 

саме: досягнення генетики і селекції, технологій обробітку ґрунту, системи 

удобрення, засоби захисту рослин тощо. Друга група об’єднує 

метеорологічні чинники, які визначають значні відхилення врожайності в 

окремі роки від середнього рівня [209, 302].  

Значення математичного моделювання як методу досліджень 

зумовлено тим, що модель уособлює концептуальний інструмент, 

орієнтований на аналіз досліджуваних процесів та їх прогнозування. Це дає 

змогу значно розширити експериментальне поле досліджень, зокрема, 

здійснювати математичні розрахунки у разі, якщо проведення експериментів 
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у природних системах неможливе через економічні та часові обмеження або 

екстремальні умови власне експерименту. 

У науковій літературі під час розроблення математичних моделей для 

сільського господарства пропонуються різні підходи. Зокрема, засновані на 

розробленні окремих регресійних рівнянь залежності врожайності культур 

від різних агротехнічних заходів і погодних умов [117, 224] та поєднаному 

застосуванні регресійних та імітаційних моделей [321]. 

Метою нашої роботи було за допомогою математичних методів 

визначити залежність між показниками біологічної активності ґрунту і 

гідротермічними чинниками на прикладі чорнозему глибокого; встановити 

залежність врожайності від гідротермічних чинників і біологічної активності 

ґрунту за різних систем удобрення та побудувати узагальнену математичну 

модель продуктивності агроекосистеми з урахуванням погодних умов і 

біологічної активності ґрунту та систем удобрення. 

В основу гіпотези було покладено те, що гідротермічні умови 

впливають на ґрунтові мікроорганізми, а відтак є одним із основних чинників 

ґрунтоутворювального процесу; визначають родючість ґрунту та екологічну 

стійкість агроекосистеми загалом і тим самим опосередковано впливають на 

врожайність сільськогосподарських культур.  

Вихідними даними для проведення розрахунків і математичного 

моделювання були багаторічні показники спостережень за період 

20012010 рр. стаціонарного польового досліду Миронівського інституту 

пшениці ім. В.М. Ремесла (додатки А.1, В, З.1, З.2), а саме:  

– урожайність культури (пшениця озима) за вирощування в сівозміні за 

різних систем удобрення – без добрив (контроль), мінеральна, органічна, 

органо-мінеральна; 

– агрометеорологічні показники за роками досліджень (щомісячні 

значення температури повітря, кількості опадів); 

– показники біологічної активності ґрунту (вміст біомаси 

мікроорганізмів, мікробіологічні коефіцієнти [11, 362] – 
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мінералізаціїіммобілізації, оліготрофності, педотрофності, 

гумусонакопичення) за роками досліджень в агроекосистемі (за різних 

систем удобрення) і в ґрунті перелогу як еталонної системи [194]. 

Для оцінювання впливу погодних умов на ґрунтову мікробіоту і 

врожайність було обрано гідротермічний коефіцієнт Селянінова (ГТК), що 

враховує такі важливі для агроекосистеми чинники як суму опадів і суму 

температур понад 10°С за відповідний період. За допомогою критерію 

Неймана–Пірсона доведено, що випадкова величина ГТК може бути описана 

нормальним законом розподілу, оскільки розрахункове значення критерію у 

цьому разі виявилося меншим від гранично допустимого теоретичного при 

5% рівні значущості. 

Для розуміння біологічної активності та екологічного стану ґрунту 

недостатньо будь-якого одного показника, оскільки кожен із них відображає 

лише певний бік біологічних і біохімічних процесів у ґрунті. Тому необхідно 

використовувати широкий набір показників стану ґрунту. Проте, однією з 

важливих задач математичного моделювання в екології є побудова моделей, 

які агрегують у невеликій кількості змінних інформацію про екосистему і 

піддаються чисельно-аналітичного дослідження. Тому з метою інтегрування 

відносних значень різних показників біологічної активності ґрунту, 

абсолютні значення яких не можуть бути об’єднані в єдиний показник, через 

різні одиниці виміру, було розраховано інтегральний показник біологічного 

стану ґрунту (ІПБС) [147].  

Розраховані значення інтегрального показника біологічного стану 

ґрунту для природної екосистеми та агроекосистеми наведено в таблиці 8.1 і 

які в подальшому було використано для розв’язання поставлених задач.  
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Таблиця 8.1 

Інтегральні показники біологічного стану ґрунту (ІПБС)  

для природної екосистеми і агроекосистеми 

Інтегральний показник біологічного стану ґрунту  

Агроекосистема Рік ГТК Природна 
екосистема 

(переліг) без добрив NPK гній гній + NPK 

2001 0,9 97,3 85,2 85,4 89,9 90,4 
2002 0,6 87,8 64,0 71,5 72,6 74,1 
2003 1,3 99,7 93,0 97,9 96,2 94,9 
2004 2,0 96,5 100,0 96,3 100,0 94,8 
2005 1,0 94,3 90,0 92,8 98,6 92,9 
2006 0,5 86,9 75,1 82,6 81,8 81,9 
2007 0,5 82,9 64,2 69,3 75,0 70,8 
2008 1,3 97,7 93,9 100,0 98,3 100,0 
2009 1,4 100,0 85,8 91,4 96,7 95,6 
2010 0,7 84,5 69,2 69,0 75,5 73,6 

 

У постановку задачі моделювання входило [89]:  

 формування математичного виразу функцій залежності біологічних 

показників ґрунту природної екосистеми і агроекосистеми від гідротермічних 

чинників; 

 формування математичного виразу функцій залежності врожайності 

пшениці озимої від сукупного впливу гідротермічних чинників і біологічної 

активності ґрунту агроекосистеми; 

 формування математичного виразу узагальнюючої функції 

продуктивності агроекосистеми, яку визначає показник урожайності, від 

сукупного впливу гідротермічних чинників, біологічної активності ґрунту та 

застосованих агрозаходів (систем удобрення). 

Найширше застосовують для аналізування експериментальних даних в 

економіці, біології, медицині, техніці тощо методи регресійного аналізу [36, 

209, 391].  

В основу моделювання та прогнозування покладено побудову моделей 

лінійної та множинної регресії для визначення емпіричних виразів кожної 
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вказаної залежності. До того ж у кожному випадку окремо проводили 

оцінювання статистичної значущості впливових показників або за критерієм 

Стьюдента у разі парної кореляції під час дослідження залежності показників 

біологічної активності ґрунту від гідротермічних чинників або за критерієм 

Фішера у разі множинної кореляції для оцінювання залежності 

продуктивності агроекосистеми від гідротермічних чинників та показників 

біологічної активності ґрунту. Значення статистичних коефіцієнтів 

спостережень у всіх випадках є більшими, ніж критичні значення t-критерію 

Стьюдента для парної кореляції та більшими, ніж відповідні критичні 

значення F-критерію Фішера для множинної кореляції. 

Для побудови математичної моделі одночасного впливу кількох 

чинників (незалежних змінних, предикторів) на залежну змінну 

використовували ускладнений варіант простої лінійної регресії  модель 

множинної лінійної регресії [36, 235, 391]. Оскільки на відміну від парної 

кореляції і регресії, де досліджується взаємозв’язок двох змінних, у 

множинному кореляційному і регресійному аналізі розглядається 

взаємозв’язок багатьох показників, було проведено розрахунки коефіцієнтів 

кореляції між кожною парою показників та на їх основі складено кореляційні 

матриці. 

Достатньо часто як функцію  ( 1, 2, 3,…, k ) приймають лінійну 

функцію, і ми приходимо до лінійної множинної регресійної моделі виду 

 0 1 1+ 2 2 +…+ k k +  ,                                           (8.1) 

де 

0 , 1 , 2 , … , k  – коефіцієнти регресійної моделі,  

  ̶ випадковий доданок, званий нев’язкою.  

 

Моделі множинної регресії визначаються як умовне математичне 

припущення залежної величини  при  фіксованих значеннях 1, 2, ..., k , 

пояснюючих змінні 1, 2, 3, …, k, тобто 

 ( 1, 2, 3,…, k )   (   1, 2, 3,…, k ).                              (8.2) 
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Основна мета множинного регресійного аналізу – побудова регресійної 

моделі з великою кількістю факторів, визначивши при цьому вплив кожного 

з них окремо, а також спільний їх вплив на залежну змінну. 

На відміну від парної кореляції і регресії, де досліджується 

взаємозв’язок двох змінних, у множинному кореляційному і регресійному 

аналізі розглядається взаємозв’язок багатьох показників. Доволі часто 

значення досліджуваного показника складається за впливу не одного, а 

багатьох факторів. Взаємозв’язок між безліччю показників можна 

обґрунтовувати з використанням множинної кореляції. При цьому можна 

досліджувати дві проблеми: вплив на один будь-який показник сукупності 

факторів; аналіз взаємозв’язку двох будь-яких факторів при виключенні 

впливу на них інших факторів. 

Множинний кореляційний аналіз ґрунтується на парній кореляції. Для 

проведення множинного кореляційного аналізу обчислювали парні 

коефіцієнти кореляції між кожною парою показників і на їх основі складали 

кореляційні матриці. 

 

8.1. Моделювання залежності біологічних показників ґрунту 

природної екосистеми і агроекосистеми від гідротермічних чинників 

 

Наші дослідження засвідчили [78, 98], що на формування 

мікробіоценозу ґрунту та його функціональну активність значний вплив 

мають такі абіотичні чинники як температура повітря і кількість опадів. Тому 

для сукупності показників, що визначають гідротермічні умови і стан 

ґрунтової біоти (показники ГТК й ІПБС), для природної екосистеми і 

агроекосистеми з різними системами удобрення розраховано коефіцієнт 

парної кореляції (r), який підтверджує високий рівень тісноти зв’язку між 

ними. Залежність біологічної активності ґрунту від погодних умов для різних 

екотопів описується рівняннями лінійної регресії (табл. 8.2). 

 



  

 

319

 

Таблиця 8.2 

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. 
 

Результати моделювання залежності ІПБС від гідротермічних чинників 

для природної екосистеми і агроекосистеми наведено на рисунку 8.1. Як 

видно з наведених графічних зображень, кожна розрахована залежність 

майже співпадає з вихідними експериментальними даними. До того ж 

відхилення побудованої теоретичної залежності від експериментальних 

даних спостережень є мінімальними та варіюють у межах 47%. 

Для перевірки достовірності кожної отриманої залежності проведено 

розрахунки прогнозних значень показника ІПБС. Наприклад, за умови 

ГТК = 1,3 прогнозне значення ІПБС для природної екосистеми становить 

95,7 при фактичному значенні 97,7. За такої самої умови для агроекосистеми, 

у варіанті без добрив, прогноз становитиме 88,7 за фактичного значення 

ІПБС 93,9 і відповідно для мінеральної системи удобрення – 92,2 і 89,5, 

органічної – 9,8 і 96,2 та органо-мінеральної системи удобрення – 91,9 і 94,9. 

Такі незначні відхилення розрахункових значень ІПБС від фактичних 

свідчать про адекватність отриманих залежностей. 
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д 
Рис. 8.1  Залежність біологічної активності ґрунту від гідротермічних 

чинників для різних екотопів: а – природна екосистема; б – без добрив;  

в – мінеральна система удобрення; г – органічна система удобрення;  

д – органо-мінеральна система удобрення 
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8.2. Моделювання залежності врожайності від гідротермічних 

чинників і біологічної активності ґрунту для різних систем удобрення 

 

Для оцінювання продуктивності сільськогосподарських культур 

використовуються різні підходи, серед яких переважають статистичні методи 

та припущення щодо існування залежності між параметрами навколишнього 

природного середовища, різними агрозаходами, у т.ч. внесенням добрив, і 

врожайністю [37, 209, 302]. З цією метою і для проведення регресійного 

моделювання було перевірено гіпотезу про те, що в генеральній сукупності є 

кореляційна залежність між показниками ГТК, ІПБС і врожайністю пшениці 

озимої. Перевірку статистичної значущості здійснено на основі розрахунків 

критерію Фішера для кожного варіанта досліду та встановлено тісноту 

взаємозв’язку між результативною ознакою та сукупністю всіх факторних 

ознак (R = 0,410,72) (табл. 8.3). Розрахунки коефіцієнта детермінації D, який 

демонструє на скільки відсотків варіація показника врожайності 

зумовлюється варіацією всіх факторних ознак (ГТК, ІПБС), включених у 

модель, показали, що лише у варіанті без добрив виявлено значний вплив 

аналізованих чинників на врожайність (D = 0,52). Вочевидь, у варіантах із 

унесенням мінеральних і органічних добрив фактор «добрива» має 

домінуючий вплив.  

Таблиця 8.3 

Результати моделювання залежності врожайності від 

гідротермічних чинників і біологічної активності ґрунту 

Варіант 
досліду / 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 8.2. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 8.2  Залежність урожайності пшениці озимої від гідротермічних 

умов і біологічної активності ґрунту для різних систем удобрення 

 
Отримані моделі дають можливість розрахунку прогнозу врожайності 

пшениці озимої. Так наприклад, при ГТК = 1,3, ІПБС = 93,9 за вирощування 

пшениці озимої без застосування добрив прогнозована врожайність 

становитиме 4,3 т/га за фактичного значення 4,06 т/га. Для мінеральної 

системи удобрення за умови ГТК = 1,3 і ІПБС = 97,9, прогноз урожайності 

становитиме 5,13 т/га за фактичного значення 5,11 т/га. Для органічної 

системи удобрення за умови ГТК = 1,3 і ІПБС = 96,2 прогноз урожайності 

становитиме 5,15 т/га за фактичного значення 4,76 т/га. Для органо-

мінеральної системи удобрення за умови ГТК = 1,3 і ІПБС = 94,9 прогноз 

урожайності становитиме 5,3 т/га за фактичного значення 4,65 т/га. Такі 

розрахунки свідчать про адекватність кожної отриманої залежності. 
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8.3. Моделювання продуктивності агроекосистеми залежно від 

гідротермічних чинників, біологічної активності ґрунту та систем 

удобрення 

 

Для виконання поставленого завдання було проведено узагальнення за 

роками досліджень значень врожайності пшениці озимої за різних систем 

удобрення та показників біологічної активності ґрунту за ІПБС, сформовано 

кореляційну матрицю за показниками середньої врожайності, ІПБС і ГТК 

(табл. 8.4, 8.5). При цьому коефіцієнт множинної кореляції (R) для сукупності 

аналізованих показників вихідних даних становив 0,62 (Fсп = 4,45, Fкр = 3,71, 

Fсп > Fкр), тобто коефіцієнт кореляції є статистично значущий.  

 

Таблиця 8.4 

Вихідні дані для моделювання за усередненими показниками  

Рік 
ГТК 
х1 

ІПБС 
х2 

Урожайність, т/га 
у 

2001 0,9 87,71 4,41 
2002 0,6 70,57 4,15 
2003 1,3 95,49 4,11 
2004 2,0 97,78 5,36 
2005 1,0 93,57 5,90 
2006 0,5 80,34 3,22 
2007 0,5 69,79 4,17 
2008 1,3 98,06 4,65 
2009 1,4 92,37 5,97 
2010 0,7 71,82 4,47 

 

Таблиця 8.5 

Кореляційна матриця між показниками  

урожайності (у), ГТК (х1) і ІПБС (х2) 

  у х1 х2 

у 1 0,616 0,521 
х1 0,616 1 0,835 
х2 0,521 0,835 1 
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Регресійна лінійна 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,                                       (8.3) 

де  

у – врожайність, т/га; 

х1 – значення ГТК; 

х2 – значення ІПБС. 

Результати моделювання залежності врожайності пшениці озимої від 

гідротермічних чинників і біологічної активності ґрунту з урахуванням 

систем удобрення наведено на рисунку 8.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.3  Графічна інтерпретація функції множинної регресії 

моделювання продуктивності агроекосистеми 

 

За результатами порівняння фактичних даних багаторічних досліджень 

із даними, отриманими за допомогою розробленої моделі встановлено, що 

похибка варіює у межах 10% (рис. 8.4).  
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Рис. 8.4  Порівняння результатів моделювання з фактичними 

експериментальними даними 

 

 

Висновки до розділу 8. 

Із використанням методу лінійної регресії отримано емпіричну 

залежність біологічної активності ґрунту (через інтегрований показник 

біологічного стану ґрунту) для природної екосистеми і агроекосистеми від 

гідротермічних чинників, які описуються рівнянням множинної лінійної 

регресії. Коефіцієнт парної кореляції вказує на доволі тісний зв’язок між 

аналізованими показниками (r = 0,780,87). 

На підставі вихідних даних польових дослідів методом лінійної регресії 

із множинною кореляцією встановлено емпіричні залежності між ГТК, ІПБС 

і врожайністю пшениці озимої для кожної системи удобрення, що 

підтверджується розрахунками критерію Фішера. Коефіцієнт множинної 

кореляції R варіює у межах 0,410,72, що свідчить про статичну значущість 

використаних даних для побудови моделей. 
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За усередненими багаторічними даними врожайності пшениці озимої за 

різних систем удобрення, інтегрального показника біологічного стану ґрунту 

та з урахуванням значень гідротермічного коефіцієнта розроблено 

узагальнюючу модель продуктивності агроекосистеми (яку визначає 

показник урожайності) від сукупного впливу досліджуваних чинників. 

Визначено, що коефіцієнт множинної кореляції R для сукупності 

аналізованих чинників становив 0,62, а за порівняння фактичних 

експериментальних даних багаторічних досліджень із даними, отриманими за 

допомогою розробленої моделі, встановлено, що похибка не перевищує 10%. 

Поєднання традиційних (класичних) методів дослідження мікробних 

ценозів ґрунту з широким використанням математичних методів, системний 

аналіз фактичного експериментального матеріалу дає змогу перейти від 

словесних моделей та схем до математично виражених залежностей між 

певними компонентами мікробіоценозу ґрунту й екологічними та 

антропогенними чинниками і тим самим дає можливість побудови 

формалізованих моделей агроекосистеми із урахуванням стану 

мікробіологічної складової ґрунту. 

Результати досліджень за цим розділом опубліковано в науковій праці 

[89]. 
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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 
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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 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 
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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 зв’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. 

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 
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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 
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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 

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. 
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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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Додаток А 
Показники гідротермічних умов у роки досліджень 

Таблиця А.1 
Агрометеорологічні показники за даними Миронівської метеостанції, 20012010 рр. 

Місяць 
Рік І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура повітря, оС 
2001 -0,7 -2,3 3,2 11,1 13,6 16,7 24,1 21,1 14,1 9,2 2,3 -7,6 
2002 -3,1 3,6 5,4 9,7 15,4 18,3 23,6 20,2 14,0 7,3 4,3 -8,7 
2003 -4,1 -7,0 -0,3 6,1 19,2 18,0 20,6 19,6 13,8 7,2 3,4 -0,8 
2004 -3,9 -2,9 4,0 8,7 13,3 17,2 19,9 19,8 14,0 9,4 3,1 0,1 
2005 -0,3 -5,9 -1,6 10,2 16,1 17,1 20,6 19,8 15,4 8,5 1,9 -0,7 
2006 -8,0 -6,0 0,0 9,1 14,4 17,9 20,2 21,6 15,3 9,5 3,2 2,2 
2007 1,7 -3,8 5,5 8,6 18,1 20,4 22,3 21,7 15,1 9,3 0,3 -0,7 
2008 -3,2 0,0 4,8 10,5 14,2 18,6 21,0 21,6 13,8 10,4 3,7 -0,5 
2009 -3,7 -1,7 1,8 10,7 14,9 20,0 20,6 19,2 16,7 9,4 2,9 -2,8 
2010 -8,6 -3,1 0,6 9,9 17,0 21,5 24,1 24,2 15,2 6,2 8,7 -3,6 

СБР -4,6 -3,8 1,1 8,9 15,3 18,3 20,2 19,4 14,3 8,2 2,2 -2,4 
Сума опадів, мм 

2001 42 30 97 47 53 202 70 7 68 16 64 61 
2002 11 29 22 24 148 97 47 10 144 66 64 8 
2003 58 16 25 24 47 13 84 135 30 108 24 29 
2004 58 46 22 22 49 12 125 115 76 23 55 25 
2005 39 30 21 52 41 70 66 153 1 56 37 69 
2006 17 40 70 40 48 181 31 45 69 37 23 12 
2007 41 29 15 7 43 76 36 45 46 20 84 27 
2008 22 10 30 92 60 31 84 28 140 13 38 58 
2009 37 55 42 1 48 128 88 8 20 51 23 84 
2010 62 59 23 23 69 62 55 13 32 31 60 62 

СБР 28 25 27 39 51 71 76 62 47 38 37 35 
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Таблиця А.2 
Агрометеорологічні показники для Чернігівської області, 20012010 рр.  

Місяць 
Рік  

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Температура повітря, оС 

2001 -0,9 -3,1 1,9 10,5 13,6 16,6 24,1 19,9 13,3 8,2 2,1 -8,1 
2002 -2,9 3,2 4,8 9,0 15,3 18,2 23,3 19,3 13,3 6,4 3,2 -9,0 
2003 -3,9 -6,7 0,0 6,2 18,6 17,3 21,2 18,7 13,0 6,6 3,0 -1,1 
2004 -4,5 -3,2 3,5 8,3 12,5 17,0 19,9 19,8 13,6 8,6 1,9 -0,3 
2005 -1,0 -6,2 -2,4 9,4 16,0 16,8 20,5 19,4 14,8 7,9 1,8 -1,2 
2006 -7,0 -6,5 -0,1 9,8 15,4 20,1 22,2 20,5 16,4 11,0 2,5 2,0 
2007 1,5 -5,0 7,6 12,5 18,0 21,8 23,6 22,2 16,5 10,3 1,0 -0,8 
2008 -2,5 0,9 4,5 10,7 14,6 19,4 21,9 23,0 14,4 11,5 3,5 -1,0 
2009 -3,5 -2,0 2,4 12,5 16,6 22,0 23,0 20,5 18,5 9,5 5,0 -4,5 
2010 -9,9 -3,5 3,4 12,0 19,5 23,5 26,9 26,0 10,5 7,0 7,2 -4,8 

СБР -6,5 -6,1 -1,0 7,9 14,7 18,1 19,8 18,7 13,8 7,2 1,0 -3,6 
Сума опадів, мм 

2001 25,0 52,3 78,2 55,0 54,9 91,3 161,3 15,2 66,7 25,1 73,6 35,2 
2002 31,2 45,3 11,8 49,8 109,1 35,1 53,6 53,1 136,4 66,1 45,7 14,8 
2003 27,0 19,7 23,2 24,4 49,9 40,5 25,0 74,0 44,6 108,5 18,8 26,4 
2004 65,0 45,3 36,3 25,8 63,9 7,5 117,6 60,2 40,9 25,5 43,7 29,7 
2005 38,1 60,2 40,4 54,7 59,3 104,5 45,7 78,5 9,7 57,0 44,9 73,6 
2006 25,7 66,6 83,1 57,6 114,1 94,5 19,5 168,6 59,4 78,7 33,3 8,68 
2007 77,2 81,8 22,0 19,5 125,6 43,0 218,6 41,2 57,6 35,7 140,4 86,2 
2008 58,3 41,5 79,7 131,1 48,9 32,4 186,9 47,4 109,8 23,3 65,4 82,5 
2009 56,1 87,9 52,1 5,7 45,3 123,0 82,5 29,1 18,0 75,9 74,7 165,5 
2010 43,7 126,9 20,2 31,2 66,7 41,7 212,4 64,8 90,9 46,2 167,7 96,4 

СБР 24,0 21,0 23,0 47,0 50,0 71,0 71,0 57,0 56,0 35,0 37,0 31,0 
 397 
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Таблиця А.3 
Агрометеорологічні показники для Рівненської обл., 20012010 рр.  

Місяць 
Рік  

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Температура повітря, оС 

2001 -1,1 -2,7 2,1 10,0 13,9 15,2 21,5 19,1 12,8 9,8 1,5 -7,4 
2002 -2,6 3,1 4,1 8,5 16,5 16,8 21,1 19,3 13,0 6,8 4,4 -8,5 
2003 -4,0 -7,1 0,3 6,6 17,4 17,1 19,6 17,9 13,2 5,9 4,4 -0,3 
2004 -5,6 -2,2 1,9 8,4 12,2 16,3 19,2 18,4 13,0 9,4 3,1 0,0 
2005 -1,0 -5,1 -1,5 9,3 13,6 16,1 19,7 17,7 14,7 8,4 1,7 -1,1 
2006 -7,0 -4,7 0,2 11,2 16,0 19,1 23,0 20,0 16,5 11,6 5,0 2,2 
2007 2,5 -2,5 7,5 10,6 18,9 22,0 21,6 17,0 15,5 9,5 2,0 -1,5 
2008 -1,2 2,5 5,3 11,5 15,7 21,0 20,5 21,1 14,7 11,5 4,6 0,2 
2009 -2,5 -1,0 2,5 13,6 16,0 19,9 22,7 21,5 18,0 8,9 5,0 -2,5 
2010 -8,9 -3,5 3,1 11,5 18,1 21,5 24,5 23,1 14,5 7,0 7,7 -4,5 

СБР -5,4 -4,0 0,3 7,7 13,7 16,6 17,8 17,2 13,1 7,7 2,2 -2,4 
Сума опадів, мм 

2001 55,1 28,9 58,6 21,5 67,4 122,1 76,6 52,6 172,1 14,7 41,2 24,8 
2002 26,3 35,2 29,7 35,0 117,6 77,3 71,0 20,6 50,8 63,8 24,5 22,2 
2003 27,9 27,6 22,9 26,8 51,5 59,0 161,4 36,0 34,4 89,2 24,7 18,2 
2004 39,5 43,1 37,8 20,8 72,7 30,9 53,8 117,5 41,2 36,1 62,5 18,0 
2005 26,6 61,4 33,4 46,9 78,8 94,7 67,5 93,0 16,6 56,8 25,1 60,5 
2006 21,1 59,1 54,6 55,5 83,4 91,8 188,5 290,8 15,9 39,1 44,4 25,7 
2007 55,5 40,6 31,9 20,1 85,9 114,0 219,5 68,7 75,0 56,4 67,5 33,5 
2008 65,4 18,9 60,8 160,5 91,1 40,8 181,4 115,3 167,1 118,4 27,6 44,6 
2009 35,9 40,9 87,8 9,3 137,6 117,0 60,1 23,6 17,1 125,6 68,7 62,6 
2010 48,1 46,8 51,2 50,1 144,2 175,8 126,5 150,4 99,0 53,6 56,4 110,1 

СБР 30,0 29,0 26,0 41,0 56,0 81,0 83,0 63,0 48,0 38,0 36,0 37,0 
 398 
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Таблиця А.4 
Агрометеорологічні показники для Полтавської обл., 20012010 рр. 

Місяць 
Рік  

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Температура повітря, оС 

2001 -0,8 -3,1 2,6 11,0 13,7 16,8 25,1 21,6 14,1 8,3 2,2 -8,0 
2002 -4,4 2,7 5,4 9,7 15,6 18,7 24,5 20,5 15,5 7,0 3,3 -9,5 
2003 -5,1 -8,1 -2,1 6,4 19,7 18,1 20,2 19,8 14,1 7,6 2,7 -1,0 
2004 -2,9 -3,3 3,9 8,5 13,5 17,1 19,9 20,2 14,6 8,7 2,5 -0,6 
2005 -0,3 -5,4 -2,9 10,6 17,6 17,5 20,5 21,0 16,5 8,9 2,4 -1,5 
2006 -9,3 -8,3 0,3 9,3 15,2 20,3 25,0 22,1 15,8 9,7 2,4 1,1 
2007 0,3 -4,2 5,4 8,3 18,7 20,7 22,5 23,4 15,6 9,9 1,9 -1,2 
2008 -4,9 -1,5 5,8 11,5 14,0 19,0 21,5 21,9 14,3 10,7 3,4 -2,2 
2009 -5,2 -1,7 2,6 9,3 15,6 22,1 22,9 18,8 16,9 9,4 4,7 -3,2 
2010 -7,2 -2,8 0,2 10,7 17,9 22,9 25,3 25,8 17,5 7,0 9,5 -1,5 

СБР -6,9 -6,5 -1,2 7,4 14,9 18,1 20,5 19,6 14,1 7,5 0,8 -4,8 
Сума опадів, мм 

2001 28,8 33,9 73,7 73,5 47,7 203,5 68,6 10,0 107,5 27,1 73,6 33,1 
2002 13,7 28,9 27,6 27,8 110,3 53,4 40,6 52,9 72,8 62,7 33,8 7,7 
2003 58,3 28,8 28,9 23,7 16,4 23,8 222,4 42,7 30,5 132,4 25,9 38,9 
2004 71,6 36,9 35,8 19,3 89,3 44,9 127,9 150,0 57,9 26,9 59,0 26,2 
2005 32,8 61,1 22,3 13,6 25,8 100,7 68,5 24,4 1,3 66,4 66,9 69,9 
2006 22,6 26,5 54,2 7,0 48,7 91,1 15,4 39,3 36,1 44,3 38,3 10,2 
2007 62,9 18,9 23,8 4,3 34,3 142,3 45,0 17,6 157,5 44,3 43,4 8,4 
2008 35,6 10,7 41,0 55,4 48,3 37,7 119,7 13,5 41,2 22,9 32,7 25,2 
2009 42,9 51,3 66,3 0 53,9 29,9 69,5 21,2 51,2 50,2 37,6 73,3 
2010 43,9 53,4 14,5 18,3 17,8 54,2 76,0 27,4 126,6 96,0 68,1 136,8 

СБР 23,0 21,0 25,0 34,0 45,0 71,0 66,0 55,0 32,0 44,0 36,0 32,0 
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Таблиця А.5 
Агрометеорологічні показники для Хмельницької обл., 20012010 рр. 

Місяць 
Рік 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Температура повітря, оС 

2001 -1,9 -2,8 2,6 9,5 13,5 15,2 21,0 19,5 12,8 9,5 1,2 -7,8 
2002 -3,6 2,7 4,2 8,4 16,1 16,8 21,3 19,0 13,1 6,7 4,2 -8,6 
2003 -4,2 -7,5 -0,6 6,5 18,4 17,6 19,4 18,4 13,4 5,7 3,6 -1,2 
2004 -6,1 -2,6 2,4 8,4 12,4 16,4 19,2 18,1 13,1 9,1 2,9 -1,0 
2005 -2,0 -5,3 -1,5 8,7 14,0 16,2 19,7 17,8 14,9 8,5 1,5 -1,3 
2006 -5,7 -4,6 -1,0 9,1 13,3 16,8 20,0 18,5 15,6 9,3 3,9 1,1 
2007 -0,9 -2,7 5,4 8,8 17,6 21,5 21,1 19,2 14,0 8,4 0,1 -1,3 
2008 -2,0 0,8 4,0 9,6 15,5 20,0 20,5 20,9 13,2 9,7 3,4 -0,1 
2009 -3,2 -0,9 1,5 11,0 15,9 20,1 23,0 20,0 17,3 7,0 3,5 -5,3 
2010 -10,2 -4,7 2,0 10,5 17,6 20,5 24,0 23,2 13,0 6,9 8,5 -4,0 

CБР -5,6 -4,3 0,0 7,6 13,6 17,1 18,6 17,2 13,1 7,1 2,3 -2,6 
Сума опадів, мм 

2001 41,7 33,6 56,4 58,1 32,5 146,0 74,3 39,8 72,2 17,9 40,9 28,3 
2002 24,8 48,7 17,1 39,2 61,6 114,8 52,0 57,9 98,6 63,7 22,7 17,3 
2003 39,1 28,6 33,6 12,4 17,1 39,9 154,4 51,8 35,8 64,1 27,8 24,6 
2004 43,7 49,7 23,0 23,9 35,6 42,7 106,0 92,8 41,7 25,1 54,9 32,9 
2005 39,5 59,4 50,4 42,7 41,6 79,6 103,1 218,6 8,6 40,2 32,7 59,3 
2006 28,0 27,0 75,5 69,5 147,0 160,0 70,0 256,0 42,0 55,5 44,2 40,5 
2007 32,1 34,1 33,0 52,8 92,9 91,1 298,6 169,3 117,5 39,7 102,0 34,8 
2008 58,6 21,1 72,7 213,4 93,0 38,4 176,8 144,2 213,2 108,1 11,0 54,9 
2009 31,8 57,4 94,9 7,2 123,9 146,9 163,2 11,5 34,0 171,6 32,9 69,0 
2010 89,5 55,4 37,4 30,6 123,9 207,5 183,5 154,4 102,0 74,5 53,3 101,4 

CБР 34,0 35,0 30,0 47,0 60 82,0 95,0 80,0 56,0 43,0 42,0 38,0 
 400 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 
Потенціальна целюлозолітична активність ґрунту агроекосистем  

за різних систем удобрення 

Система 
удобрення 

Варіант досліду 
Целюлозолітична 
активність ґрунту, 

% 

Оцінка активності 
за Д. Звягінцевим  

чорнозем типовий (Полтавська обл.) 
Без добрив Контроль  23,96±0,78 слабка 
Мінеральна NPK 34,22±1,77 середня 

Солома 28,50±0,56 слабка 
Органічна 

Пожнивні рештки 26,70±0,89 слабка 
Гній+NPK 33,50±1,04 середня Органо-

мінеральна Пожнивні рештки + NPK 37,50±2,00 середня 
темно-сірий опідзолений (Рівненська обл.) 

Без добрив Контроль 30,19±1,72 середня 
Мінеральна NPK 42,76±2,07 середня 

Гній + сидерат + побічна 
продукція + NPK 

32,67±1,15 середня 
Органо-
мінеральна NPK + сидерат + побічна 

продукція 
38,93±1,01 середня 

дерново-середньопідзолистий супіщаний (Чернігівська обл.) 
Без добрив Контроль 31,43±1,20 середня 

NPK 20,53±1,07 слабка 
Мінеральна 

NPK + Са 35,30±2,56 середня 
Гній 28,58±1,05 слабка 

Органічна 
Сидерат  39,79±1,82 середня 
Гній + NPK 26,86±2,98 слабка Органо-

мінеральна Гній + сидерат + NPK 39,99±2,71 середня 
чорнозем опідзолений (Хмельницька обл.) 

Без добрив Контроль  30,47±1,36 середня 
Мінеральна NPK 35,08±1,88 середня 

Гній  35,76±2,06 середня 
Солома + сидерат 40,64±2,25 середня Органічна 
Гній + солома + сидерат 47,66±1,52 середня 
Гній + NPK 41,33±0,60 середня 
Солома + сидерат + NPK 30,87±1,03 середня 

Органо-
мінеральна 

Гній+солома+сидерат+NPK 31,32±1,02 середня 
темно-каштановий слабосолонцюватий (Херсонська обл.) 

Без добрив Контроль  26,84±1,04 слабка 
N90P60K30 34,88±1,93 середня 
N60P60K30 24,84±1,24 слабка Мінеральна 
NPK + вітавакс 35,34±2,40 середня 

Органічна Сидерат 41,71±1,59 середня 
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Таблиця Б.2 
Динаміка активності каталази в ґрунті агроекосистем, мл О2/хв 

Система удобрення 

контроль органічна мінеральна Тип ґрунту 

1хв 3хв 5хв 1хв 3хв 5хв 1хв 3хв 5хв 
Без СаСО3 

Темно-каштановий 6,8±0,2 15,3±0,2 21,7±0,2 5,0±0,3 11,6±0,1 16,7±0,3 4,1±0 9,8±0,1 14,2±0,1 
Темно-сірий 
опідзолений 

0,5±0,1 2,1±0,1 3,5±0,1 0,8±0,1 1,9±0,2 2,9±0,1 0,9±0,1 2,6±0,1 3,8±0,1 

Чорнозем типовий 3,9±0 9,5±0,1 13,8±0,1 3,6±0,1 8,5±0,1 11,9±0,4 2,6±0,1 6,2±0,1 8,9±0,2 
Дерново-середньо-
підзолистий 

0,9±0 2,1±0 3,6±0 0,5±0,1 1,3±0,1 2,0±0,1 0,2±0,1 0,5±0,1 1,0±0,1 

Чорнозем 
опідзолений 

2,3±0,1 6,0±0,1 9,1±0,1 1,8±0,1 4,6±0,1 6,4±0 1,4±0,1 3,8±0,1 5,8±0,1 

Чорнозем 
звичайний 

10,2±0,2 28,1±0,1 38,5±0 10,6±0 26,0±0,1 35,2±0,3 8,4±0,1 19,8±0 28,2±0,1 

Сірий лісовий 1,3±0 3,3±0,1 5,4±0,1 1,2±0 3,1±0 4,8±0 1,1±0 2,9±0 4,3±0 
З додаванням СаСО3 

Темно-каштановий 9,6±0,1 23,8±0,2 33,8±0,2 6,5±0,3 18,6±0,1 24,9±0,1 6,0±0,3 16,2±0,2 24,4±0,2 
Темно-сірий 
опідзолений 

1,7±0,1 3,3±0,1 5,4±0,2 1,2±0,1 3,2±0,2 5,3±0,1 0,9±0 3,0±0,2 5,0±0,2 

Чорнозем типовий 4,4±0,1 11,9±0,3 18,0±0,4 4,1±0 10,9±0,2 16,6±0,2 2,9±0,1 7,7±0,1 12,2±0,2 
Дерново-середньо-
підзолистий 

1,4±0,1 3,5±0,1 5,6±0,1 1,1±0,1 3,3±0,1 5,3±0 0,8±0 1,9±0,1 2,9±0,1 

Чорнозем 
опідзолений 

2,5±0,1 6,8±0 10,5±0 2,2±0,1 6,1±0,1 9,8±0,1 1,7±0 4,3±0,1 6,8±0,1 

Чорнозем 
звичайний 

10,8±0,1 28,7±0,2 40,8±0,1 10,6±0,1 29,7±0,3 40,3±0,2 9,3±0,1 23,7±0,3 34,1±0,2 

Сірий лісовий 1,8±0 4,9±0,2 7,6±0 1,6±0,1 4,6±0,1 7,3±0,1 1,3±0 4,3±0,1 6,9±0,1 
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Додаток В  

Вміст загальної біомаси мікроорганізмів  

у чорноземі глибокому, мкг С/г ґрунту 

 

Агроекосистема / 

варіант досліду Рік  Переліг 

контроль NPK гній гній + NPK 

2001 700 350 360 560 620 

2002 290 145 150 200 224 

2003 710 402 469 625 620 

2004 704 370 430 590 612 

2005 680 358 425 560 586 

2006 362 243 291 422 460 

2007 250 203 254 289 290 

2008 694 390 448 610 620 

2009 718 323 349 450 520 

2010 265 193 205 246 230 

НІР05 3,8 2,9 3,1 2,9 3,4 
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Додаток Д 
Таблиця Д.1 

Вміст загальної біомаси мікроорганізмів у ґрунті, мкг С/г ґрунту 
Варіант 

(система удобрення) 
2004 р. 2005 р. 2006 р. 

Чорнозем типовий 
Переліг  660±8,7 647±6,6 693±7,4 
Агроекосистема:    

без добрив 192±3,7 209±4,0 213±2,1 
мінеральна 258±8,1 270±3,9 268±2,2 
органічна 381±5,3 162±2,2 389±3,6 
органо-мінеральна 341±3,9 319±4,1 444±6,9 

Темно-сірий опідзолений 
Переліг  276±2,9 261±2,8 199±9,1 
Агроекосистема:    

без добрив 103±1,8 119±1,8 129±2,2 
мінеральна 159±2,8 160±2,7 189±7,0 

органо-мінеральна 255±3,3 230±3,0 259±9,1 
Дерново-середньопідзолистий 

Переліг  183±4,4 161±4,5 180±4,1 
Агроекосистема:    

без добрив 70±3,9 79±3,3 77±1,3 
мінеральна 190±4,7 89±2,7 99±3,6 
органічна 117±2,9 118±3,8 139±5,2 
органо-мінеральна 169±5,0 145±3,5 173±5,2 

 

 404 



 

 

405 

Таблиця Д.2 
Чисельність евтрофних мікроорганізмів, які утилізують органічні і мінеральні сполуки нітрогену в ґрунті 

природних екосистем та агроекосистем, млн КУО/г ґрунту 
Бактерії, що використовують органічний 

нітроген (МПА) 
Бактерії, що використовують мінеральний 

нітроген (КАА) 
Варіант 

(система удобрення) 
2004 р. 2005 р. 2006 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 

Чорнозем типовий 
Переліг  8,0±0,43 9,7±0,56 10,2±0,61 8,1±0,19 10,2±0,32 10,2±0,27 
Агроекосистема:       

без добрив 4,6±0,33 4,9±0,37 6,0±0,33 3,9±0,06 7,0±0,27 5,9±0,08 
мінеральна 5,9±0,24 6,2±0,19 7,2±0,41 8,0±0,14 10,3±0,40 10,8±0,22 
органічна 8,3±0,12 10,0±0,55 8,8±0,29 5,8±0,16 7,4±0,35 8,0±0,11 
органо-мінеральна 7,8±0,29 7,9±0,24 9,1±0,37 6,6±0,22 9,4±0,33 10,2±0,32 

Темно-сірий опідзолений 

Переліг  3,4±0,23 3,9±0,07 4,1±0,05 4,2±0,07 3,7±0,14 5,0±0,21 
Агроекосистема:       

без добрив  1,3±0,2 1,6±0,08 1,3±0,07 1,4±0,06 1,5±0,15 2,5±0,19 
мінеральна 2,2±0,09 1,8±0,08 2,0±0,11 2,3±0,03 3,3±0,11 4,3±0,32 

органо-мінеральна 2,9±0,09 3,7±0,09 2,9±0,11 2,9±0,05 2,7±0,06 4,0±0,27 
Дерново-середньопідзолистий 

Переліг  2,8±0,12 3,1±0,07 3,2±0,18 3,7±0,09 0,9±0,02 2,9±0,08 
Агроекосистема:       

без добрив 1,0±0,03 1,1±0,05 1,7±0,22 1,2±0,03 0,7±0,02 1,7±0,07 
мінеральна 2,3±0,07 2,0±0,14 2,2±0,23 3,0±0,07 1,5±0,04 3,2±0,11 
органічна 4,8±0,11 5,5±0,17 4,9±0,23 5,2±0,12 1,3±0,07 2,3±0,12 
органо-мінеральна 4,6±0,18 4,9±0,20 4,3±0,14 5,0±0,16 2,0±0,07 2,9±0,23 
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Таблиця Д.3 
Чисельність міцеліальних мікроорганізмів у ґрунті природних екосистем та агроекосистем 

 
 

 

Стрептоміцети, млн КУО/г ґрунту Мікроміцети, тис. КУО/г грунту Варіант 
(система удобрення) 

2004 р. 2005 р. 2006 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 
Чорнозем типовий 

Переліг  0,6±0,02 0,5±0,05 0,8±0,08 40,8±6,27 57,9±8,06 41,2±7,18 
Агроекосистема:       

без добрив 0,1±0,04 0,1±0,02 0,1±0,06 29,0±3,78 34,7±4,76 38,8±6,43 
мінеральна 0,5±0,05 0,7±0,07 0,7±0,06 39,2±6,82 49,9±7,18 57,7±3,98 
органічна 0,5±0,05 0,4±0,06 0,3±0,08 41,0±5,12 42,0±5,05 40,2±3,26 

органо-мінеральна 0,6±0,08 0,5±0,07 0,5±0,06 45,3±3,88 42,8±7,54 38,8±5,43 
Темно-сірий опідзолений 

Переліг  0,7±0,02 0,8±0,07 0,8±0,04 22,3±4,12 33,3±7,03 44,5±5,16 
Агроекосистема:       

без добрив  0,1±0,02 0,2±0,04 0,3±0,07 19,3±3,44 20,1±5,16 24,8±3,32 
мінеральна 0,8±0,04 0,7±0,06 0,8±0,03 25,1±3,67 30,7±3,65 36,6±4,56 

органо-мінеральна 08±0,03 0,6±0,09 0,4±0,05 21,9±5,11 26,8±5,44 30,3±4,19 
Дерново-середньопідзолистий 

Переліг  0,4±0,06 0,6±0,09 0,5±0,07 59,8±6,45 65,3±5,44 74,4±4,55 
Агроекосистема:       

без добрив 0,2±0,03 0,1±0,04 0,2±0,06 34,6±4,29 38,1±7,12 44,0±6,34 
мінеральна 0,5±0,07 0,6±0,03 0,6±0,04 52,3±7,77 53,4±8,03 57,9±7,68 
органічна 0,4±0,05 0,4±0,05 0,4±0,02 49,0±4,78 54,0±4,56 58,0±4,87 

органо-мінеральна 0,4±0,05 0,5±0,04 0,5±0,08 58,8±6,77 64,0±8,11 69,3±7,43 
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Таблиця Д.4 

Чисельність целюлозоруйнівних мікроорганізмів і мікроорганізмів, які беруть участь у трансформації гумусу в 
ґрунті, тис. КУО/г ґрунту 

 

 

 

Мікроорганізми, які синтезують 
екзополісахариди, млн меланіни  

Целюлозоруйнівні Варіант  
(система 

удобрення) 2004 р. 2005 р.  2006 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 

Чорнозем типовий 
Переліг  1,98±0,09 3,00±0,04 3,56±0,12 19,7±1,66 20,9±3,01 26,1±3,23 15,2±1,44 22,8±2,56 19,9±2,14 
Агроекосистема:          

без добрив 0,32±0,04 0,25±0,02 0,19±0,06 10,2±0,08 12,3±3,64 13,8±2,45 24,9±2,06 30,0±4,33 28,9±4,05 
мінеральна 0,78±0,04 0,70±0,02 0,89±0,08 19,2±1,09 10,9±1,78 12,7±2,00 45,8±4,67 45,7±6,73 48,6±6,73 
органічна 1,03±0,05 1,56±0,08 1,40±0,08 18,0±1,17 18,0±1,52 20,0±4,12 40,5±5,11 44,0±8,05 45,9±5,40 

органо-мінеральна 2,18±0,07 1,99±0,06 3,37±0,23 19,9±0,67 21,9±2,04 26,7±4,87 53,7±7,29 66,8±7,44 57,8±8,00 
Темно-сірий опідзолений 

Переліг  1,95±0,16 2,19±0,30 2,00±0,18 9,9±0,68 10,9±1,65 12,7±1,03 20,8±2,05 22,9±2,34 24,7±2,45 
Агроекосистема:          

без добрив  0,70±0,06 0,69±0,11 0,91±0,07 5,1±0,33 4,9±0,18 5,7±0,57 34,8±4,16 39,5±2,47 41,9±6,17 
мінеральна 1,27±0,15 1,22±0,08 1,49±0,13 6,9±0,61 4,9±0,66 7,2±0,23 53,0±5,63 58,8±5,72 60,7±6,63 

органо-мінеральна 2,09±0,09 2,49±0,34 2,74±0,07 7,0±0,52 7,7±0,78 10,2±0,90 59,9±7,78 66,3±7,26 69,9±4,24 
Дерново-середньопідзолистий 

Переліг  0,93±0,04 0,61±0,03 1,38±0,05 8,9±0,20 11,6±0,57 12,9±0,18 26,9±0,69 31,5±3,52 30,2±4,94 
Агроекосистема:          

без добрив 0,38±0,01 0,24±0,01 0,38±0,03 3,7±0,67 3,9±0,22 6,3±0,54 48,9±3,54 55,0±3,87 55,7±4,86 
мінеральна 0,35±0,01 0,40±0,01 0,62±0,04 4,8±0,49 5,7±0,68 6,9±0,95 80,2±7,13 79,9±6,12 80,9±7,25 
органічна 0,81±0,01 0,79±0,05 1,30±0,03 13,6±0,87 11,9±0,87 13,7±0,72 66,1±5,63 63,4±6,54 70,5±6,16 

органо-мінеральна 0,92±0,02 0,90±0,07 1,39±0,06 13,9±0,43 13,9±0,91 14,9±0,48 69,5±5,64 72,9±7,49 74,1±5,83 
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Таблиця Д.5 

Чисельність представників автохтонної мікробіоти в ґрунті природних екосистем та агроекосистем, 
млн КУО/г ґрунту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Загальна чисельність 
мікроорганізмів на ПГАП 

Мікроорганізми, які розкладають 
гумати 

Педотрофні Варіант 
(система удобрення) 

2004 р. 2005 р. 2006 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 
Чорнозем типовий 

Переліг  5,12±0,35 5,57±0,53 5,66±0,50 0,21±0,02 0,30±0,05 0,31±0,05 9,2±0,99 10,4±1,17 15,1±2,11 
Агроекосистема:          

без добрив 4,33±0,41 4,56±0,32 4,61±0,29 0,18±0,03 0,22±0,02 0,29±0,03 8,0±1,81 11,3±2,78 13,0±1,32 
мінеральна 5,00±0,49 5,47±0,56 5,44±0,39 0,40±0,04 0,40±0,03 0,39±0,06 12,9±1,49 12,9±2,22 14,7±1,41 
органічна 3,88±0,25 4,02±0,24 3,60±0,38 0,19±0,01 0,22±0,03 0,23±0,03 5,9±0,64 8,0±0,72 7,1±0,79 

органо-мінеральна 4,46±0,44 4,55±0,61 4,77±0,47 0,27±0,05 0,26±0,06 0,30±0,07 7,7±1,18 6,8±0,86 7,9±0,92 
Темно-сірий опідзолений 

Переліг  4,51±0,65 4,72±0,35 4,57±0,52 0,27±0,02 0,30±0,01 0,19±0,01 9,4±2,05 10,1±0,47 8,0±0,63 
Агроекосистема:          

без добрив  3,51±0,07 3,29±0,40 3,68±0,37 0,19±0,01 0,22±0,02 0,24±0,02 11,2±1,03 16,0±0,89 15,3±1,15 
мінеральна 2,49±0,52 3,02±0,34 2,71±0,30 0,34±0,03 0,33±0,01 0,35±0,03 10,8±0,14 15,7±0,63 14,1±1,09 

органо-мінеральна 2,97±0,19 3,77±0,34 3,59±0,19 0,30±0,03 0,29±0,01 0,31±0,03 3,8±1,19 7,9±0,34 6,0±0,45 
Дерново-середньопідзолистий 

Переліг  3,66±0,08 4,02±0,66 4,12±0,47 0,22±0,02 0,36±0,02 0,28±0,02 7,7±0,74 8,8±0,47 8,2±1,02 
Агроекосистема:          

без добрив 2,80±0,09 3,32±0,41 3,34±0,29 0,14±0,00 0,24±0,05 0,19±0,03 7,1±1,79 7,7±0,93 8,0±1,13 
мінеральна 3,61±0,09 3,73±0,29 3,89±0,19 0,57±0,03 0,48±0,06 0,49±0,05 9,3±0,67 9,5±0,67 10,2±2,04 
органічна 3,90±0,10 4,19±0,39 4,55±0,22 0,21±0,01 0,23±0,08 0,36±0,01 2,9±0,33 2,4±0,35 5,0±0,36 

органо-мінеральна 3,95±0,23 4,40±0,62 4,57±0,62 0,32±0,01 0,33±0,04 0,38±0,03 4,0±0,71 2,9±0,47 5,4±0,29 
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Таблиця Д.6 

Чисельність представників автотрофної мікробіоти та вміст бактерій Azotobacter сhroocoсcum  
у ґрунті природних екосистем та агроекосистем 

 
Azotobacter сhroocoсcum, 

% обростання грудочок ґрунту 
Нітрифікуючі бактерії, 

тис. КУО/г ґрунту 
 

Варіант 
(система удобрення) 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 

Чорнозем типовий 
Переліг  100,0 ± 0 100,0 ± 0 100,0 ± 0 21,0±2,41 20,2±3,33 20,8±2,08 
Агроекосистема:       

без добрив 82,0 ± 7,34 79,3 ± 6,45 89,0 ± 9,21 9,2±0,96 11,0±1,56 11,8±0,96 
мінеральна 61,8 ± 4,34 70,4 ± 8,57 82,3 ± 5,67 29,9±3,87 29,6±4,00 29,2±3,08 
органічна 99,0 ± 6,61 92,5 ± 7,78 95,6 ± 9,88 13,2±2,16 15,5±1,36 18,0±1,67 

органо-мінеральна 90,7 ± 7,66 88,7 ± 9,99 76,9 ± 9,96 15,9±2,09 18,0±1,09 19,5±1,87 
Темно-сірий опідзолений 

Переліг  60,4 ± 7,33 59,8 ± 3,88 79,9 ± 6,67 14,6±0,88 16,7±1,07 15,8±0,78 
Агроекосистема:       

без добрив 36,6 ± 4,45 27,7 ± 3,87 54,0 ± 3,26 11,9±0,92 13,0±0,76 12,7±0,67 
мінеральна 30,2 ± 3,43 20,7 ± 2,90 33,6 ± 5,74 30,2±1,34 34,4±3,52 26,3±1,19 

органо-мінеральна 38,7 ± 3,71 46,2 ± 3,95 67,2 ± 6,12 20,3±0,97 21,3±1,34 20,9±0,76 
Дерново-середньопідзолистий 

Переліг  19,2±6,93 18,2±0,88 8,8±0,46 11,6±0,67 15,6±0,98 15,2±0,79 
Агроекосистема:       

без добрив 8,9±4,62 14,2±0,82 6,4±0,76 7,5±0,45 9,3±0,87 10,7±0,68 
мінеральна 39,0±8,00 46,0±2,04 39,9±3,03 24,8±1,62 27,5±1,09 28,4±1,65 
органічна 21,4±9,24 29,5±1,35 31,9±3,54 13,7±0,88 13,2±0,76 16,6±0,67 

органо-мінеральна 25,6±8,33 28,7±2,16 23,9±1,98 15,5±0,77 16,6±0,55 18,8±1,034 
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Таблиця Д.7 
Чисельність оліготрофних мікроорганізмів у  

ґрунті природних екосистем та агроекосистем, млн КУО/г ґрунту 
Варіант 

(система удобрення) 
2004 р. 2005 р. 2006 р. 

Чорнозем типовий 
Переліг  17,3±1,09 20,9±2,20 19,5±2,54 
Агроекосистема:    

без добрив 16,8±2,23 16,0±1,31 20,0±2,67 
мінеральна 19,9±2,14 22,1±3,33 19,0±3,22 
органічна 10,4±1,40 9,8±0,97 10,0±1,00 

органо-мінеральна 9,2±0,87 9,6±0,77 10,7±0,65 
Темно-сірий опідзолений 

Переліг  7,1±0,52 7,9±0,63 8,9±0,94 
Агроекосистема:    

без добрив 5,0±0,71 6,7±0,73 5,1±0,35 
мінеральна 6,5±0,35 6,9±0,68 6,9±0,44 
органо-мінеральна 5,0±0,82 4,2±0,50 4,1±0,91 

Дерново-середньо-підзолистий 
Переліг  5,7±0,48 5,8±0,78 6,2±0,42 
Агроекосистема:    

без добрив 7,7±0,74 6,0±0,65 6,9±0,55 
мінеральна 8,8±0,67 7,4±0,86 8,8±0,49 
органічна 5,2±0,54 4,9±0,34 5,8±0,68 

органо-мінеральна 5,0±0,66 5,0±0,58 5,3±0,68 
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Таблиця Д.8 

Активність ферментів класу оксидоредуктаз у ґрунті природних екосистем та агроекосистем,  
мг пурпургаліну /10 г ґрунту 

Активність поліфенолоксидази  Активність пероксидази  Варіант 
(система удобрення) 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 

Чорнозем типовий 
Переліг  5,52±0,250 5,67±0,040 5,88±0,200 4,71±0,045 4,38±0,140 4,55±0,017 
Агроекосистема:       

без добрив 2,86±0,100 2,95±0,060 3,35±0,040 4,16±0,100 4,53±0,250 4,41±0,013 
мінеральна 3,83±0,111 3,78±0,026 3,68±0,035 4,84±0,050 4,26±0,025 4,57±0,053 
органічна 4,75±0,183 5,09±0,105 4,86±0,045 4,38±0,065 4,69±0,164 4,68±0,081 

органо-мінеральна 5,10±0,092 5,23±0,100 5,11±0,105 4,88±0,074 4,61±0,081 4,72±0,062 
Темно-сірий-опідзолений 

Переліг  4,59±0,142 4,98±0,013 4,74±0,021 4,63±0,042 4,46±0,025 4,57±0,015 
Агроекосистема:       

без добрив  2,68±0,110 2,91±0,040 2,79±0,010 4,56±0,082 4,51±0,020 4,53±0,033 
мінеральна 3,38±0,151 3,79±0,041 3,55±0,010 5,12±0,014 4,99±0,060 5,20±0,034 

органо-мінеральна 4,28±0,173 4,64±0,08 4,51±0,040 4,90±0,065 4,72±0,021 5,04±0,014 
Дерново-середньопідзолистий 

Переліг  3,138±0,175 3,43±0,025 3,25±0,020 4,02±0,024 3,76±0,020 3,88±0,015 
Агроекосистема:       

без добрив 1,00±0,138 0,90±0,034 1,08±0,023 3,31±0,021 2,69±0,042 3,04±0,041 
мінеральна 1,29±0,234 1,58±0,045 1,60±0,064 3,72±0,070 2,68±0,010 3,82±0,055 
органічна 3,91±0,211 3,72±0,010 3,95±0,016 3,72±0,206 3,60±0,015 3,72±0,150 

органо-мінеральна 3,43±0,122 3,40±0,130 3,72±0,012 3,30±0,105 3,20±0,014 3,16±0,150 
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Таблиця Д.9 

Зведені дані таксономічної структури мікробіоценозу різних типів ґрунту  
залежно від систем удобрення і гідротермічних показників, % у структурі мікробіоценозу ґрунту 

Переліг Без добрив Мінеральна Органічна 
Органо-

мінеральна Рік 
Темпера-

тура 
повітря, оС 

Сума 
опадів, 

мм 
ГТК 

Б* С М Б С М Б С М Б С М Б С М 
Чорнозем глибокий 

2004 20,5 112,5 1,8 90,2 9,4 0,5 96,6 2,7 0,7 87,4 11,8 0,8 93,2 6,3 0,5 91,2 8,2 0,6 
2005 21,4 29,0 0,4 92,9 6,6 0,6 96,8 2,4 0,8 86,6 12,6 0,8 95,1 4,4 0,4 93,0 6,5 0,5 
2006 20,9 68,0 1,0 90,5 9,1 0,4 96,9 2,3 0,8 87,3 11,8 0,8 96,1 3,5 0,4 94,4 5,1 0,5 
Середнє за 
20042006 рр.

20,9 69,8 1,1 91,2 8,4 0,5 96,8 2,5 0,8 87,1 12,1 0,8 94,8 4,7 0,4 92,9 6,6 0,5 

СБР 19,4 88,0 1,5                
Темно-сірий 

2004 19,2 54 0,9 78,4 20,9 0,7 86,9 10,9 2,3 56,4 42,3 1,4 - - - 75,3 23,9 0,8 
2005 19,7 68 1,1 78,4 20,8 0,8 80,2 17,8 2,0 56,9 41,4 1,8 - - - 81,1 18,0 0,9 
2006 20,3 127 2,0 77,2 21,7 1,1 73,6 24,5 1,9 56,1 42,1 1,8 - - - 84,7 14,1 1,2 
Середнє за 
20042006 рр.

19,7 83,0 1,3 78,0 21,1 0,9 80,2 17,7 2,1 56,5 41,9 1,7 -   80,4 18,7 1,0 

СБР 17,8 82 1,5          - - -    
Дерново-підзолистий 

2004 19,8 80 1,3 79,5 18,1 2,4 74,7 21,3 3,9 69,6 27,8 2,6 90,3 8,6 1,1 86,7 11,6 1,7 
2005 20,5 28 0,4 75,8 21,6 2,6 83,2 11,9 4,9 67,8 29,7 2,5 92,7 6,2 1,1 87,2 10,9 1,9 
2006 20,1 58 0,9 76,5 20,9 2,7 78,6 17,5 4,0 66,3 30,9 2,7 92,3 6,4 1,3 85,5 12,6 1,9 
Середнє за 
20042006 рр.

20,1 55,3 0,9 77,3 20,2 2,6 78,8 16,9 4,3 67,9 29,5 2,6 91,8 7,1 1,2 86,5 11,7 1,8 

СБР 18,7 71 1,2                
*Примітка: Б – бактерії, С – стрептоміцети, М – мікроміцети. 
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Таблиця Д.10 

Вихідні дані двохфакторного дисперсійного комплексу для з’ясування міри (частки) впливу ГТК і систем 

удобрення на таксономічну структуру чорнозему глибокого 

 
Бактерії Стрептоміцети Мікроміцети 

Повторення  Повторення  Повторення  

Фактор 
А 

(ГТК) 

Фактор В  
(система 

удобрення) 
І ІІ ІІІ 

Середнє 
І ІІ ІІІ 

Середнє 
І ІІ ІІІ 

Середнє 

Переліг 90,8 90,5 89,4 90,2 8,5 9,6 10,2 9,4 0,5 0,3 0,6 0,5 
Без добрив 96,4 96,8 96,5 96,6 2,9 2,6 2,7 2,7 0,6 0,6 0,8 0,7 
Мінеральна 87,6 87,4 87,3 87,4 11,9 11,5 12 11,8 0,9 0,6 0,8 0,8 
Органічна  93,1 92,9 93,5 93,2 6,1 6,7 6,1 6,3 0,3 0,6 0,5 0,5 

1,8 

Органо-
мінеральна 

90,8 91 91,9 91,2 8,2 8,4 8,1 8,2 0,4 0,8 0,5 0,6 

Переліг 92,5 93,2 92,9 92,9 6,7 6,3 6,9 6,6 0,4 0,6 0,7 0,6 
Без добрив 96,9 97,1 96,5 96,8 2,1 2,9 2,2 2,4 0,7 0,8 0,8 0,8 
Мінеральна 86,4 86,9 86,5 86,6 12,2 12,9 12,6 12,6 0,7 0,9 0,8 0,8 
Органічна  94,5 95,6 95,1 95,1 4 4,8 4,5 4,4 0,4 0,4 0,3 0,4 

0,4 

Органо-
мінеральна 

92,4 93,2 93,5 93,0 5,9 7 6,5 6,5 0,3 0,6 0,5 0,5 

Переліг 90,1 90,5 90,9 90,5 8,9 9,6 9,2 9,2 0,3 0,3 0,5 0,4 
Без добрив 96,5 96,9 97,3 96,9 2,6 2 2,3 2,3 0,6 0,9 0,8 0,8 
Мінеральна 86 88,3 87,5 87,3 11,2 12,6 11,5 11,8 0,7 0,7 0,9 0,8 
Органічна  96,9 95,2 96,2 96,1 3,8 3,6 3,2 3,5 0,4 0,6 0,2 0,4 

1,0 

Органо-
мінеральна 

92,9 95,9 94,4 94,4 5,5 4,9 5 5,1 0,3 0,6 0,5 0,5 
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Таблиця Д.11 

Вихідні дані двохфакторного дисперсійного комплексу для з’ясування міри (частки) впливу ГТК і систем 

удобрення на таксономічну структуру темно-сірого ґрунту  

 
Бактерії Стрептоміцети Мікроміцети 

Повторення  Повторення  Повторення  
Фактор 

А 
(ГТК) 

Фактор В  
(система 

удобрення) І ІІ ІІІ Середнє 
І ІІ ІІІ 

Середнє 
І ІІ ІІІ 

Середнє 

Переліг 80,1 75,6 79,5 78,4 19,6 22,3 20,8 20,9 0,7 0,6 0,8 0,7 
Без добрив 88,9 85,6 86,2 86,9 9,9 11,8 10,9 10,9 2,0 2,6 2,3 2,3 
Мінеральна 53,4 58,9 56,9 56,4 40,1 44,8 42,1 42,3 1,1 1,6 1,5 1,4 0,9 
Органо-
мінеральна 

72,3 75,6 78 75,3 26,5 23,9 21,4 23,9 0,7 0,7 0,9 0,7 

Переліг 80,1 78,9 76,3 78,4 19,6 22,8 19,9 20,8 1,0 0,6 0,7 0,8 
Без добрив 81,2 80,1 79,2 80,2 16,9 18,7 17,8 17,8 2,1 2 1,8 2,0 
Мінеральна 54,9 58,9 56,9 56,9 39,7 44 40,4 41,4 1,8 1,9 1,6 1,8 1,1 
Органо-
мінеральна 

79,3 83 81 81,1 18,9 18,2 16,9 18,0 0,7 0,9 1,0 0,9 

Переліг 75,3 77,6 78,8 77,2 23,4 19,8 21,9 21,7 1,3 1,0 0,9 1,1 
Без добрив 71,9 75,2 73,6 73,6 22,7 24,7 26,1 24,5 1,7 2,1 1,8 1,9 
Мінеральна 54,7 53,9 59,8 56,1 39,8 45,1 41,5 42,1 1,9 1,8 1,8 1,8 2,0 
Органо-
мінеральна 

83,1 85,9 85,2 84,7 13,1 15,2 14 14,1 1,1 1,0 1,4 1,2 
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Таблиця Д.12 

Вихідні дані двохфакторного дисперсійного комплексу для з’ясування міри (частки) впливу ГТК і систем 

удобрення на таксономічну структуру дерново-підзолистого ґрунту  

 
Бактерії Стрептоміцети Мікроміцети 

Повторення  Повторення  Повторення  
Фактор 

А 
(ГТК) 

Фактор В  
(система 

удобрення) І ІІ ІІІ Середнє  І ІІ ІІІ Середнє І ІІ ІІІ Середнє  

Переліг 77,9 81,6 78,9 79,5 17,4 17,8 19,1 18,1 2,0 2,8 2,5 2,4 
Без добрив 73,6 78 72,5 74,7 23,9 19,5 20,5 21,3 4,1 3,9 3,7 3,9 
Мінеральна 66,9 71,9 69,9 69,6 24,2 29,9 29,4 27,8 2,2 2,6 2,9 2,6 
Органічна  88,9 91,2 90,8 90,3 7,6 9,1 9,1 8,6 1,1 0,9 1,2 1,1 

1,3 

Органо-
мінеральна 

88,6 85,2 86,2 86,7 10,5 12,6 11,8 11,6 1,5 1,9 1,7 1,7 

Переліг 79,8 72,9 74,6 75,8 19,5 23,1 22,3 21,6 2,5 2,6 2,6 2,6 
Без добрив 79,5 87,9 82,3 83,2 10,9 12,8 11,9 11,9 4,6 5,1 4,9 4,9 
Мінеральна 66,9 65,9 70,5 67,8 28,6 29,6 30,8 29,7 2,2 2,9 2,4 2,5 
Органічна  89,5 94,8 93,8 92,7 5,2 7,1 6,4 6,2 1,0 1,2 1,1 1,1 

0,4 

Органо-
мінеральна 

84,2 89,1 88,2 87,2 10,7 10,6 11,3 10,9 1,8 2 1,8 1,9 

Переліг 72,6 78,9 77,9 76,5 21,3 20,5 20,9 20,9 3,0 2,7 2,5 2,7 
Без добрив 75,9 79,5 80,5 78,6 18 17,3 17,1 17,5 4,0 3,9 4,1 4,0 
Мінеральна 70,1 65,9 62,8 66,3 29,8 31,3 31,5 30,9 2,7 2,7 2,6 2,7 
Органічна  90,3 90,1 96,5 92,3 5,8 6,3 7,2 6,4 1,0 1,5 1,3 1,3 

0,9 

Органо-
мінеральна 

88,6 86,8 81,2 85,5 11,4 13,6 12,8 12,6 1,6 2,1 1,9 1,9 
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Додаток Е 
 

Розрахунки інтегрального показника біологічного стану ґрунту (ІПБС) агроценозу пшениці озимої, % від max 
 

Функціональні і таксономічні еколого-трофічні групи 
мікроорганізмів 

Показники біологічної 
активності ґрунту 

Коефіцієнти  

Бактерії, що 
асимілюють Екотоп / 

система 
удобрення 

ор
га

ні
чн

ий
 

ні
тр

ог
ен

 

м
ін

ер
ал

ьн
ий

 
ні

тр
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С
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ро
ві
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ї 
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и 
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О
лі
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и 

М
ік
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м
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ет

и 

A
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В
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т 
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ь 
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 С
О

2 

А
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по
лі

ф
ен
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ок

си
да

зи
 

А
кт

ив
ні

ст
ь 

пе
ро

кс
ид

аз
и 

Км-і Кол Кгум Ктор 

Ін
те

гр
ал

ьн
и

й
 п

ок
аз

н
и

к
 

бі
ол

ог
іч

н
ог

о 
ст

ан
у 

ґр
ун

ту
 

(І
П

Б
С

) 

Контроль 

без добрив  
16 32 95 16 34 46 32 74 55 50 48 54 96 69 100 56 12 62 

Мінеральна 13 38 100 44 40 17 59 36 63 53 100 67 98 100 44 68 9 67 

Органічна  33 37 52 42 55 33 73 100 81 93 81 86 100 39 35 86 31 75 

Органо-
мінеральна 

33 39 50 56 35 20 83 85 86 100 91 91 98 41 21 94 31 75 

Переліг  100 100 7 100 100 100 100 92 100 85 74 100 100 35 23 100 100 100 

 
 

416 



 

 

417

Додаток Ж 

 

Таблиця Ж.1 

Урожайність ячменю ярого залежно від передпосівної обробки насіння 

хімічним і біологічними препаратами, т/га  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варіант досліду 2002 р. 2003 р. 2004 р. 
Середнє за 

20022004 рр. 

Контроль 3,09 3,94 4,58 3,87 

Біополіцид 3,04 3,94 4,54 3,84 

КБП 3,37 4,43 5,00 4,27 

Вітавакс 

200 ФФ 
3,58 4,20 4,84 4,21 

НІР05 0,142 0,186 0,240 0,182 



 

 

418

Додаток Ж.2 

Показники біологічної активності чорнозему типового 

в агроценозі ячменю ярого 

 
 
 
 

Фази розвитку 
Варіант досліду 

сходи 
вихід в 
трубку 

молочна 
стиглість 

повна 
стиглість 

Середнє за 
вегетацію 

Емісія СО2, мг СО2/кг ґрунту 

Контроль 34,4 28,8 24,2 12,2 24,9 

Біополіцид 35,3 29,5 24,5 13,1 25,6 

КБП 35,3 29,0 27,7 14,5 26,6 

Вітавакс 

200 ФФ 
35,0 29,9 25,6 15,3 26,5 

НІР05 1,05 0,99 1,04 0,83  

Целюлозолітична активність, % 

Контроль 8,9 18,6 21,6 44,0 23,3 

Біополіцид 13,6 20,4 21,6 23,1 19,7 

КБП 9,2 11,1 19,2 32,7 18,1 

Вітавакс 

200 ФФ 
13,0 15,4 18,2 33,9 20,1 

НІР05 0,74 1,56 1,37 1,48  
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Додаток Ж.3 

 
Кореляційна матриця між показниками гідротермічного режиму і біологічної активності чорнозему типового 

(Носівська селекційно-дослідна станція, 20022004 рр., липень) 

 
Варіант досліду 

Контроль Біополіцид КБП Вітавакс 200 ФФ Гідротермічні 
показники 

І* ІІ ІІІ І* ІІ ІІІ І* ІІ ІІІ І* ІІ ІІІ 

Температура 
повітря, оС 

-0,99 -0,94 -0,96 -0,99 -0,99 -0,96 -0,99 -0,65 -0,90 -0,99 -0,92 -0,99 

Сума опадів, мм 0,64 0,88 0,86 0,70 0,67 0,85 0,65 0,99 0,93 0,59 0,92 0,78 

Гідротермічний 
коефіцієнт 
(ГТК) 

0,80 0,97 0,96 0,85 0,83 0,95 0,81 0,96 0,99 0,76 0,99 0,90 

*Примітка: І – вміст загальної біомаси мікроорганізмів, ІІ – емісія СО2 з ґрунту, ІІІ – целюлозолітична активність. 
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Додаток Ж.4 

Показники екологічного стану ґрунту агроценозу пшениці озимої 
(фаза – весняне кущення) 

Коефіцієнт  
Система удобрення / 

варіант досліду Кмі Кол Кпед 

Емісія СО2, 
мг СО2/кг 
ґрунту за 

добу 

Нітрогеназна 
активність, нм 

етилену/ кг 
ґрунту за добу 

2004 р. 
Контроль Без добрив 0,8±0,02 1,6±0,02 1,4±0,02 24,3±2,1 0,7±0,02 
Мінеральна NPK 1,7±0,04 1,1±0,01 1,7±0,02 48,6±2,4 0,8±0,03 

Солома 0,4±0,01 0,6±0,01 0,8±0,02 42,3±3,0 1,2±0,03 
Сидерати 0,7±0,02 0,5±0,01 0,6±0,01 44,2±2,5 1,8±0,09 Органічна 
Гній 0,4±0,01 0,4±0,01 0,6±0,01 42,1±2,4 1,9±0,07 
Солома+ 
NPK+КБП 

0,6±0,01 0,8±0,01 0,6±0,01 46,2±2,5 2,3±0,05 

Сидерати+NPK
+КБП 

0,7±0,02 0,7±0,01 0,6±0,01 45,3±2,9 3,0±0,05 
Біооргано-
мінеральна 

Гній+NPK+КБП 0,7±0,02 0,4±0,01 1,1±0,02 45,1±2,8 1,3±0,1 
2005 р. 

Контроль Без добрив 1,1±0,02 1,1±0,02 1,4±0,02 39,4±2,1 2,2±0,6 
Мінеральна NPK 1,8±0,03 0,8±0,01 1,5±0,02 59,7±2,4 10,4±1,3 

Солома 0,6±0,01 0,4±0,01 0,9±0,02 68,2±3,0 15,2±1,0 
Сидерати 1,1±0,02 0,3±0,01 0,7±0,01 66,2±2,5 15,8±1,3 Органічна 
Гній 0,5±0,01 0,3±0,01 0,7±0,01 65,1±2,4 13,4±1,5 
Солома+ 
NPK+КБП 

0,9±0,01 0,4±0,01 0,8±0,01 60,2±2,7 15,3±1,1 

Сидерати+NPK
+КБП 

0,9±0,01 0,3±0,01 0,8±0,01 65,4±2,5 14,2±1,3 
Біооргано-
мінеральна 

Гній+NPK+КБП 0,8±0,02 0,3±0,01 1,0±0,02 68,8±2,7 13,1±1,5 
2006 р. 

Контроль Без добрив 1,1±0,02 1,5±0,02 1,4±0,02 35,2±2,1 2,0±0,6 
Мінеральна NPK 1,6±0,02 0,9±0,01 1,6±0,02 57,9±2,4 9,7±0,5 

Солома 0,5±0,01 0,6±0,01 0,9±0,02 65,3±3,0 14,5±1,0 
Сидерати 0,9±0,02 0,4±0,01 0,7±0,01 63,8±2,5 16,3±1,3 Органічна 
Гній 0,5±0,01 0,4±0,01 0,7±0,01 65,0±2,7 14,6±1,5 
Солома+ 
NPK+КБП 

0,9±0,01 0,7±0,01 0,8±0,01 62,5±2,9 18,3±1,4 

Сидерати+NPK
+КБП 

0,8±0,01 0,6±0,01 0,7±0,01 62,9±2,9 26,9±1,5 
Біооргано-
мінеральна 

Гній+NPK+КБП 0,7±0,02 0,4±0,01 1,3±0,02 63,0±2,3 24,3±0,5 
2007 р. 

Контроль без добрив 0,4±0,02 1,8±0,02 1,3±0,02 10,3±2,1 0,1±0,01 
Мінеральна NPK 0,7±0,02 1,3±0,01 1,8±0,02 28,9±2,4 0,5±0,03 

Солома 0,3±0,01 0,9±0,01 0,9±0,01 29,6±3,0 0,2±0,01 
Сидерати 0,3±0,02 0,5±0,01 0,7±0,01 20,2±2,5 0,5±0,02 Органічна 
Гній 0,3±0,01 0,6±0,01 0,8±0,01 19,1±2,4 0,4±0,29 
Солома+ 
NPK+КБП 

0,4±0,01 0,7±0,02 0,8±0,02 28,8±2,6 0,3±0,22 

Сидерати+NPK
+КБП 

0,4±0,01 0,5±0,01 0,8±0,02 29,0±2,4 0,3±0,18 
Біооргано-
мінеральна 

Гній+NPK+КБП 0,5±0,02 0,6±0,01 1,0±0,02 33,4±2,6 0,7±0,15 
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Додаток З 
Таблиця З.1 

Зведені вихідні дані для побудови математичної залежності біологічної активності ґрунту  

від гідротермічних чинників (переліг) 

 

Показники біологічної активності ґрунту  

Рік 
Температура 
повітря, оС 

Сума 
опадів, мм 

ГТК вміст біомаси 
мікроорганізмів, 
мкг С/г ґрунту 

Кмі Кол Кпед Кгум 

2001 24,1 70 0,9 700 0,98 1,46 2,6 1,26 

2002 23,6 47 0,6 290 0,92 1,67 3,0 1,16 

2003 20,6 84 1,3 710 0,99 1,49 2,5 1,41 

2004 19,9 125 2,0 704 1,11 1,21 2,6 1,25 

2005 20,6 66 1,0 680 0,94 1,36 2,5 1,29 

2006 20,2 31 0,5 362 0,89 1,59 2,9 1,11 

2007 22,3 36 0,5 250 0,89 1,56 2,8 1,14 

2008 21,0 84 1,3 694 0,99 1,46 2,4 1,38 

2009 20,6 88 1,4 718 1,1 1,42 2,5 1,33 

2010 24,1 55 0,7 265 0,95 1,64 2,7 1,12 
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Таблиця З.2 
Зведені вихідні дані параметрів агроекосистеми для  

та побудови математичної моделі продуктивності агроекосистеми 

Система удобрення 
Контроль (без добрив) 

Мінеральна  Органічна Органо-мінеральна Рік  
І* ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI І ІІ ІІІ IV V VI 

2001 3,36 350 1,29 0,87 3,1 0,69 4,33 360 1,13 0,89 2,9 0,82 4,84 560 0,96 0,59 0,7 1,12 5,10 620 1,18 0,69 1,2 1,15 

2002 2,87 145 1,10 0,92 2,3 0,54 4,34 150 1,10 0,84 2,7 0,74 4,56 200 0,93 0,56 0,6 1,08 4,82 224 1,2 0,71 1,0 1,10 

2003 3,62 402 1,26 1,43 2,7 0,71 4,15 469 1,21 1,21 3,1 0,84 4,10 625 0,95 0,71 0,7 1,19 4,58 620 1,24 0,8 1,1 1,31 

2004 5,16 370 1,33 1,51 3,4 0,80 5,89 430 1,34 1,47 2,9 0,66 4,74 590 1,1 0,62 0,9 1,15 5,63 612 1,15 0,78 1,4 1,15 

2005 5,59 358 1,12 1,39 3,1 0,69 6,08 425 1,12 1,35 3,0 0,71 6,26 560 0,96 0,9 0,6 1,33 5,68 586 1,12 0,89 1,0 1,33 

2006 2,65 243 1,00 1,50 2,4 0,51 3,53 291 1,00 1,46 2,5 0,69 3,15 422 0,9 0,71 0,5 1,12 3,56 460 1,10 0,84 0,8 1,18 

2007 3,53 203 1,01 0,74 2,6 0,51 4,27 254 1,00 0,82 2,4 0,61 4,41 289 0,91 0,55 0,6 1,07 4,45 290 1,01 0,69 0,9 1,05 

2008 4,06 390 1,3 1,43 2,9 0,70 5,11 448 1,30 1,29 3,0 0,89 4,76 610 0,96 0,69 0,8 1,22 4,65 620 1,40 0,87 1,3 1,19 

2009 4,85 323 1,2 1,12 3,1 0,69 6,27 349 1,20 1,19 2,8 0,9 6,15 450 0,98 0,79 0,8 1,29 6,61 520 1,26 0,89 1,2 1,32 

2010 3,23 193 1,13 0,97 2,7 0,51 4,64 205 1,13 0,94 2,1 0,62 4,97 246 0,97 0,63 0,5 1,15 5,02 230 1,13 0,79 0,8 1,19 

*Примітка: І – урожайність пшениці озимої, т/га; ІІ – вміст біомаси мікроорганізмів, мкг С/г ґрунту;  ІІІ – коефіцієнт 
мінералізації-іммобілізації, ІV – коефіцієнт оліготрофності, V – коефіцієнт педотрофності, VІ – коефіцієнт 
гумусонакопичення. 
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Додаток Л 
Акти впровадження результатів дисертаційної роботи 
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	Саме це стимулює в Україні розвиток сучасних моніторингових досліджень стану довкілля, розвиток космічних і комп’ютерних технологій для отримання та оброблення матеріалів космічних даних зондування Землі для виявлення як самих кліматичних змін, так і змін у навколишньому природному середовищі [160, 239, 316].
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	Таблиця 2.2
	Агрохімічна характеристика ґрунту стаціонарних польових дослідів 
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	Схема варіантів удобрення у стаціонарних польових дослідах 
	установ мережі НААН [51(53, 114, 236, 273(279, 322]
	органічна
	4
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	При оцінюванні стану ґрунтової мікробіоти та спрямування основних біохімічних процесів використовували загальноприйняті у ґрунтовій мікробіології методи [122, 129]. Для мікробіологічних аналізів відбирали по 10 г ґрунту з кожного варіанта досліду і перелогу (цілини). Наважки вміщували у стерильні ступки і диспергували мікроорганізми з ґрунтових часточок методом Д. Звягінцева. Готували десятикратні розведення вихідної ґрунтової суспензії, які використовували для висівання на елективні середовища для кожної еколого-трофічної або таксономічної групи мікроорганізмів. 
	Чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних і таксономічних груп визначали методом висівання ґрунтової суспензії на стандартні поживні середовища: загальна кількість мікроорганізмів – на пептон-глюкозному агарі з ґрунтовою витяжкою (ПГА), амоніфікуючі бактерії – на м’ясопептонному агарі (МПА), спороутворювальні бактерії – на МПА із суслом після прогріву при 75оС упродовж 20 хв, стрептоміцети і бактерії, що використовують мінеральний нітроген – на крохмаль-аміачному агарі (КАА), педотрофних – на ґрунтовому агарі (ГрА), азотфіксувальних бактерій – на безнітрогенних середовищах Ешбі та Виноградського, Azotobacter – на середовищі Федорова методом обростання грудочок ґрунту, мікроміцети – на середовищі Чапека, оліготрофні мікроорганізми – на голодному агарі (ГА), фосформобілізуючі – на середовищі Муромцева, нітрифікувальні – на голодному агарі з амонійно-магнієвою сіллю, мікроорганізми, які синтезують полісахариди – на середовищі Мартіна, мікроорганізми, які синтезують меланіни – на середовищі Чапека з рН = 5,0, мікроорганізми, які розкладають гумати – на середовищі з гуматом натрію. Чисельність целюлозолітичних мікроорганізмів – на середовищі Виноградського в модифікації Пушкінської [288]. 
	Уміст загальної біомаси мікроорганізмів у ґрунті ( регідратаційним методом [39, 393]; 
	Активність основних біологічних процесів, перебіг яких відбувається за участі мікроорганізмів, вивчали за такими показниками:
	( потенціальна целюлозолітична активність ґрунту – визначали модифікованим методом Крістенсена [129] із використанням мікрокосмів – модельних систем. Швидкість розкладання целюлози оцінювали за втратою маси субстрату (стандартна целюлоза, що містить 100% глюкана і 0,04% золи, щільність 75 г/м2) упродовж місячного терміну експозиції в оптимальних умовах (температура 25(27оС, вологість ґрунту ( 60% ПВ). Цей метод також дає змогу візуально спостерігати за розвитком целюлозоруйнівних мікроорганізмів за специфічними кольоровими зонами; 

	Таблиця 3.2
	Кількісна характеристика мікроорганізмів основних груп у різних типах ґрунту природної екосистеми, 2001(2010 рр.
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	різних типах ґрунту агроекосистем, 2001(2010 рр.
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