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Проведено порівняльний аналіз чисельності основних фізіологічних груп 

мікроорганізмів чорнозему типового в посівах пшениці озимої за різних систем 

землеробства. Визначено коефіцієнти спрямованості мікробіологічних 

процесів, що супроводжують ріст і розвиток пшениці озимої. Показано вплив 

систем землеробства та обробітку ґрунту на формування мікробного 

комплексу чорнозему в посівах пшениці озимої. 

Ключові слова: чорнозем типовий, мікроорганізми, агроценоз, пшениця 

озима, система землеробства, обробіток ґрунту. 

Presented the comparative analysis of the number of main physiological 

groups of microorganisms typical chernozem soil in winter wheat crops with 

applying different farming systems. Defined performance of orientation 

microbiological processes that accompany the growth and development of winter 



wheat. The influence of farming systems and tillage on the formation of soil’s 

microbial complex for growing winter wheat. 
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Вступ. Ґрунт є головним визначальним природним самовідновлювальним 

ресурсом, який забезпечує життя на Землі, він є середовищем існування живих 

організмів, в першу чергу, мікроорганізмів. Підтримка життєздатності корисної 

мікробіоти на певному рівні позитивно відображається на продуктивності 

рослин та родючості ґрунтів, оскільки вони є невід’ємною ланкою в кругообігу 

всіх біогенних елементів, беруть участь у ґрунтоутворенні, збереженні 

ґрунтової родючості та забезпеченні рослин поживними речовинами [1, 2]. 

Життєдіяльність ґрунтової мікрофлори в агроценозах значною мірою 

залежить від систем землеробства й агротехнічних заходів, які застосовуються 

при вирощуванні тієї чи іншої сільськогосподарської культури. [3]. 

Управління ґрунтово-мікробіологічними процесами з метою оптимізації 

продукційного процесу культурних рослин, виробництва сільськогосподарської 

продукції і збереження родючості ґрунтів є ключовою проблемою при 

створенні стійких високопродуктивних агроекосистем [4]. 

Разом з тим, важливою проблемою в управлінні мікробною складовою 

грунту є об’єктивне, комплексне вивчення біорізноманіття, структури 

мікробних ценозів та розуміння механізмів у системі ґрунт – мікроорганізми – 

рослина [5]. 

Таким чином, для наукового обґрунтування екологічно збалансованих 

систем землеробства особливе значення має вивчення закономірностей 

структури мікробних ценозів, функціонально-просторової організації та 

спрямованості мікробіологічних процесів у ґрунті. 

Постановка завдання. Зважаючи на актуальність проблеми метою роботи 

було вивчення впливу систем землеробства та обробітку грунту на формування 

структури мікробного комплексу чорнозему типового та на спрямованість 

мікробіологічних процесів, що супроводжують ріст і розвиток пшениці озимої. 



Матеріали і методи дослідження. Вивчення мікрофлори чорнозему 

типового проводилось у стаціонарному польовому досліді кафедри 

землеробства та гербології ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна 

станція». Територія досліджуваного поля знаходиться в правобережній частині 

Лісостепу України і входить до складу Білоцерківського ґрунтового району. 

Рельєф місцевості рівнинний. Грунт ділянки – чорнозем типовий 

середньосуглинковий з вмістом гумусу – 4,5 % в шарі 0-30 см, 

легкогідролізованого азоту за Кононовою – 4,9 мг на 100 г грунту, рухомого 

фосфору за Мачигіним – 4,5 мг і обмінного калію за Масловою – 10 мг.  

Досліджувані системи землеробства відрізняються ресурсним 

забезпеченням. За промислової системи (контроль) на гектар ріллі в сівозміні 

вносять 12 т. органічних і 300 кг діючої речовини мінеральних добрив 

(N92P100K108), а захист посівів здійснюють промисловими пестицидами. В 

екологічній моделі пріоритетними засобами служать органічні добрива 24 т/га 

(12 т/га гною, 6 т/га нетоварної, побічної частини урожаю с.-г. культур, 6 т/га 

сидеральної маси пожнивних посівів), застосування біопрепаратів. Баланс 

елементів живлення компенсується мінеральними добривами у кількості 150 

кг/га (N46P49K35).  

Біологічну модель системи землеробства забезпечено можливою нормою 

органічних добрив 24 т/га ріллі в сівозміні без внесення промислових 

агрохімікатів, використанням комплексного біопрепарату для обробки насіння 

та біологічних засобів захисту посівів [6]. 

Перелічені варіанти ресурсного забезпечення досліджувались на фоні 

диференційованого та поверхневого варіантів основного обробітку грунту. 

Відбір ґрунтових зразків проводили у фазу цвітіння та воскової стиглості 

пшениці озимої з верхнього (0-20 см) орного кореневмісного горизонту 

методом конверту з 5-ти точок у 3-х повтореннях за наступними варіантами: 1 – 

промислова система землеробства + диференційований обробіток; 2 – 

промислова система + поверхневий обробіток; 3 – екологічна система + 

диференційований обробіток; 4 – екологічна система + поверхневий обробіток; 



5 – біологічна система + диференційований обробіток; 6 – біологічна система + 

поверхневий обробіток. 

Чисельність мікроорганізмів різних фізіологічних груп визначали методом 

посіву ґрунтових суспензій на відповідні елективні поживні середовища [7]. 

Результати виражали числом колонієутворюючих одиниць в 1 г. абсолютно 

сухого грунту (КУО/г). Вологість ґрунту визначали термостатно-ваговим 

методом [8]. 

Коефіцієнт мінералізації-іммобілізації азоту розраховували за 

співвідношенням кількості мікроорганізмів, що засвоюють мінеральний і 

органічний азот. Коефіцієнт педотрофності – як співвідношення чисельності 

мікроорганізмів на ГрА та МПА. Коефіцієнт оліготрофності – як 

співвідношення оліготрофів та сумарної кількості мікроорганізмів на МПА і 

КАА [3].  

Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням 

пакету MS Excel 10.0. 

Результати дослідження та їх аналіз. Дослідження зразків ґрунту 

показали значний вплив систем землеробства та обробітку ґрунту на 

формування чисельності основних фізіологічних груп бактерій, мікроміцетів та 

структури мікробного комплексу чорнозему типового в агроценозі пшениці 

озимої (табл. 1, 2). 

У фазу цвітіння пшениці озимої за використання екологічної системи 

землеробства в поєднанні з диференційованим обробітком грунту чисельність 

амоніфікувальних бактерій в 1,8 разів була вищою, ніж за промислової системи 

з диференційованим обробітком та становила 7,33 млн. КУО/г. абсолютно 

сухого грунту. 

За використання біологічної системи в поєднанні з поверхневим 

обробітком ґрунту чисельність амоніфікувальних бактерій була найнищою і 

становила 1,51 млн. КУО/г. ґрунту, оскільки енергетичні ресурси мікробіоти 

були спрямовані на трансформацію великої маси побічної частини врожаю 



(соломи) за даної системи землеробства, про що свідчить чисельнісь 

целюлозоруйнівних мікроорганізмів у даному варіанті (0,10 – 0,14 млн. КУО/г). 

Таблиця 1 
Чисельність основних груп мікроорганізмів грунту у фазу цвітіння 

пшениці озимої за різних систем землеробства та обробітку грунту, млн. 
КУО*/г абсолютно сухого грунту, 2012 р. 
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Промислова система + 
диференційований 
обробіток 

4,07 6,72 6,79 5,79 1,29 0,86 0,43 0,04 0,04 

Промислова система + 
поверхневий обробіток 6,03 7,12 6,61 2,76 2,25 1,67 0,22 0,05 0,05 

Екологічна система + 
диференційований 
обробіток 

7,33 4,07 3,63 4,07 1,16 0,94 0,07 0,10 0,03 

Екологічна система + 
поверхневий обробіток 4,52 6,93 3,71 5,18 0,95 1,37 0,33 0,09 0,05 

Біологічна система + 
диференційований 
обробіток 

2,37 3,24 3.24 3,52 0,72 0,73 0,22 0,14 0,05 

Біологічна система + 
поверхневий обробіток 1,51 3,95 2,88 4,1 0,57 0,72 0,32 0,10 0,11 

 

Кількість олігонітрофілів за промислової системи була в 1,5 рази вищою, 

ніж за екологічної та в 2 рази, ніж за біологічної системи, що свідчить про 

значне зниження вмісту зв’язаного азоту в ґрунті за даних мов. Активізація 

діазотрофної мікрофлори призводить асоціативної азотфіксації атмосферного 

азоту. 

Встановлено, що за промислової системи землеробства у фазу цвітіння 

пшениці озимої відбувається активізація мікроорганізмів, що використовують 

мінеральні форми азоту, близько ¼ частини яких становили актиноміцети   

(0,86 – 1.67 млн. КУО/г). 



Кількість оліготрофів, що розвиваються за низької кількості органічної 

речовини в ґрунті, у фазу цвітіння пшениці була найвищою за промислової 

системи землеробства з диференційованим обробітком та становила 5,79 млн. 

КУО/г. грунту. 

Таблиця 2 

Чисельність основних груп мікроорганізмів грунту у фазу воскової 
стиглості пшениці озимої за різних систем землеробства та обробітку 

грунту, млн. КУО*/г абсолютно сухого грунту, 2012 р. 
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Промислова система + 
диференційований 
обробіток 

3,24 0,36 4,68 1,66 1,15 0,43 0,29 0,03 0,03 

Промислова система + 
поверхневий обробіток 4,46 0,43 7,69 2,16 1,44 0,79 0,29 0,28 0,03 

Екологічна система + 
диференційований 
обробіток 

4,63 0,43 5,28 0,94 1,52 0,87 0,65 0,06 0,03 

Екологічна система + 
поверхневий обробіток 4,93 1,16 6,38 2,10 1,09 0,87 1,31 0,59 0,02 

Біологічна система + 
диференційований 
обробіток 

3,10 1,01 4,54 1,37 1,30 0,36 0,43 0,02 0,02 

Біологічна система + 
поверхневий обробіток 8,79 2,34 10,76 2,93 3,07 0,95 0,44 0,25 0,01 

 

Чисельність педотрофних мікроорганізмів, що розкладають гумусові 

речовини, була найвищою за промислової системи з поверхневим обробітком 

ґрунту і становила 2,25 млн. КУО/г. ґрунту, найнижча чисельність педотрофів 

спостерігалась за біологічної системи в поєднанні з поверхневим обробітком 

(0,57 млн. КУО/г. ґрунту). 

Чисельність мікроміцетів у фазу цвітіння пшениці озимої в 

досліджуваному ґрунті коливалась від 0,03 до 0,11 млн. КУО/г. ґрунту. 



Слід відмітити зниження чисельності амоніфікувальних бактерій у фазу 

воскової стиглості пшениці озимої за промислової системи землеробства з 

диференційованим та поверхневим обробітками грунту (3,24 та 4,46 млн. КУО/г 

грунту відповідно) та за екологічної системи землеробства з диференційованим 

обробітком грунту до 4,63 млн. КУО/г. За біологічної системи землеробства з 

поверхневим обробітком грунту спостерігалось суттєве збільшення їх 

чисельності, порівняно з фазою цвітіння (8,79 млн. КУО/г.). Це свідчить про 

доступність значної кількості органічних азотовмісних сполук в ґрунті. 

У фазу стиглості відбувається суттєве зниження олігонітрофільних 

мікроорганізмів по всім варіантам досліду, особливо за промислової системи 

землеробства (0,36 млн. КУО/г.) внаслідок підживлення рослин мінеральними 

добривами (N90P30K30), що призводить до зниження асоціативної азотфіксації. 

Важливим є те, що в кінці вегетації пшениці озимої за екологічної та 

біологічної систем землеробства спостерігається збільшення чисельності 

асиміляторів мінерального азоту, що сприяє «біологічному закріпленню» його в 

ґрунті. 

За поверхневого обробітку ґрунту у фазу стиглості пшениці озимої 

чисельність оліготрофів була вищою, ніж за диференційованого по всих 

досліджуваних системах землеробства, що свідчить про зниження вмісту 

поживних речовин в ґрунті за даних умов. 

За екологічної та біологічної систем землеробства у фазу воскової 

стиглості пшениці озимої відбувається збільшення чисельності 

спороутворюючих мікроорганізмів, що позитивно впливає на трансформацію 

органічних решток у ґрунті. 

Слід відмітити зменшення чисельності целюлозоруйнівних 

мікроорганізмів при диференційованому обробітку грунту (0,02 – 0,06 млн. 

КУО/г. грунту). За поверхневого обробітку їх чисельність навпаки різко 

зростає, особливо за екологічної системи землеробства (0,59 млн. КУО/г. 

ґрунту). 



В результаті досліджень встановлено, що у фазу воскової стиглості 

пшениці відбувається зниження чисельності мікроміцетів ґрунту, порівняно з 

періодом активної вегетації, особливо за біологічної системи землеробства 

(0,02 млн. за диференційованого обробітку та 0,01 млн. КУО/г. – за 

поверхневого). 

Для порівняльної оцінки спрямованості мікробіологічних процесів 

чорнозему типового, що супроводжують ріст і розвиток пшениці озимої було 

проведено розрахунок коефіцієнтів мінералізації, педотрофності, та 

оліготрофності (рис. 1, 2). 

У фазу цвітіння пшениці озимої коефіцієнт мінералізації був найвищим за 

біологічної системи землеробства з поверхневим обробітком грунту (1,90) та за 

промислової системи землеробства з диференційованим обробітком (1,67), що 

свідчить про інтенсивність протікання мінералізаційних процесів органічної 

речовини в ґрунті, активне використання мікроорганізмами мінеральних форм 

азоту, в результаті чого знижується його засвоєння рослинами. За таких умов 

відбуваються втрати органічної речовини ґрунту. За екологічної системи 

землеробства коефіцієнт мінералізації є значно нижчим і не перевищує 1, що 

позитивно впливає на накопичення органічної речовини в ґрунті та 

мінерального азоту, що утворюється в процесі амоніфікації. 

 
Рис. 1. Спрямованість мікробіологічних процесів чорнозему типового у 

фазу цвітіння пшениці озимої за різних систем землеробства та обробітку 
ґрунту 



За промислової та біологічної систем землеробства з поверхневим 

обробітком ґрунту коефіцієнт педотрофності був найвищим (0,37 та 0,38 

відповідно), що свідчить про збільшення інтенсивності розкладу органічної 

речовини ґрунту, зокрема гумусових сполук. За екологічної системи 

землеробства з диференційованим обробітком грунту цей показник був 

найнижчим (0,16), що вказує на збереження органічної речовини грунту за 

даних умов. 

За біологічної та промислової систем землеробства у фазу цвітіння 

пшениці озимої коефіцієнт оліготрофності був вищим, ніж за екологічної 

системи, що вказує на зменшення поживних речовин в ґрунті за даних умов. 

Наприкінці вегетації, у фазу воскової стиглості відбуваються певні зміни 

спрямованості мікробіологічних процесів по досліджуваних варіантах. 

Так, найвищий показник мінералізації зафіксовано за промислової 

системи землеробства з поверхневим обробітком грунту (1,73) та біологічної 

системи з диференційованим обробітком грунту (1,47).  

У фазу воскової стиглості спосерігається і зміна динаміки коефіцієнта 

педотрофності. Так, найвищий він за біологічної та промислової систем 

землеробства з диференційованим обробітком (0,42 та 0,36 відповідно). 

Найнижчим коефіцієнт педотрофності був за екологічної системи землеробства 

з поверхневим обробітком грунту (0,22).  

 
Рис. 2. Спрямованість мікробіологічних процесів чорнозему типового у 

фазу воскової стиглості пшениці озимої за різних систем землеробства та 
обробітку ґрунту 



Значення коефіцієнта оліготрофності наприкінці вегетації зменшується 

по усих варіантах досліду, що свідчить про підвищення в грунті поживних 

легкозасвоюваних речовин. Найнижчим він був за екологічної системи 

землеробства з диференційованим обробітком грунту (0,09). 

Висновки. Таким чином, на формування структури мікробного комплексу 

чорнозему типового в агроценозі пшениці озимої значний вплив має 

застосування систем землеробства та обробітку ґрунту. Використання 

екологічної системи землеробства в поєднанні з диференційованим обробітком 

сприяє мінералізації азоту, який знаходиться в органічних сполуках, 

підвищенню чисельності амоніфікувальних бактерій у фазу цвітіння пшениці 

озимої, спороутворюючих та целюлозоруйнівних у фазу воскової стиглості. 

Застосування біологічної системи землеробства сприяє зниженню чисельності 

педотрофів, збільшенню чисельності амоніфікувальних, спороутворюючих 

бактерій та целюлозоруйнуючих мікроорганізмів у фазу воскової стиглості 

пшениці озимої. Застосування промислової системи землеробства призводить 

до зростання чисельності олігонітрофілів, іммобілізаторів мінерального азоту, 

оліготрофів, педотрофів та до зменшення чисельності спороутворюючих та 

целюлозоруйнівних мікроорганізмів. 

Використання диференційованого обробітку ґрунту сприяє накопиченню 

поживних органічних речовин грунту у фазу стиглості пшениці озимої. 

Застосування екологічної системи землеробства з диференційованим 

обробітком грунту позитивно впливає на мікробіологічні процеси грунту в фазу 

цвітіння та воскової стиглості пшениці озимої, сприяє накопиченню органічної 

речовини в ґрунті, мінерального азоту та підвищує загальну біогенність 

чорнозему типового за даних умов. 
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