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На підставі проведеного аналізу літературних джерел у статті представлено результати наукових досліджень 

вітчизняних і закордонних авторів щодо закономірностей проходження в ґрунті мікробіологічних процесів за 

інтенсивного землекористування. Встановлено, що біологічна активність є одним із основних показників родю-

чості ґрунту та відіграє важливу роль у кругообігу поживних речовин, їх доступності для рослин. Мінеральний 

і органічний склад ґрунту та його фізико-хімічний стан регулюють чисельність і склад мікробіоценозів, у які 

входять бактерії, гриби, найпростіші та бактеріофаги. Мікрофлора використовується в якості показника для 

визначення напрямів перебігу в ґрунті таких процесів, як швидкість гуміфікації і мінералізації гумусу, зростан-

ня непродуктивних втрат газоподібного азоту в процесах денітрифікації та нітрифікації, накопичення нітратів у 

ґрунті. Процес гуміфікації залежить від кількості мікрофлори, яка бере участь у синтезі і розкладанні гумусу. 

Швидкість виділення вуглекислого газу дозволяє об’єктивно оцінювати інтенсивність процесу мінералізації 

органічних речовин. Важливе значення в ґрунтовій екосистемі належить мікоризним грибам, так як вони відіг-

рають ключову роль у формуванні тісного зв’язку між рослинами та ґрунтом. Ґрунтові бактерії (бацили) мо-

жуть використовуватися як показник глибини розвитку ґрунтоутворювального процесу. Особливість ґрунтових 

мікроорганізмів полягає в їх здатності розкладати складні високомолекулярні сполуки до простих кінцевих 

продуктів. При зміні поживного, повітряного і водного режимів за інтенсивного землеробства зростає антропо-

генний вплив на ґрунт. Внесення мінеральних і органічних добрив у достатній кількості забезпечують пожив-

ними речовинами рослини, що є джерелами живлення для мікроорганізмів у ґрунті та енергією для біохімічних 

процесів, що проходять у ньому. Досліджено, що внесення гною, соломи зернових культур та сидератів призво-

дить до зростання сумарної біологічної активності ґрунту на 8,24 %, активізує перебіг у ґрунті мікробіологічних 

і біохімічних процесів, підвищує інтенсивність виділення вуглекислого газу в 1,7−2,5 рази. Застосування міне-

ральних добрив сповільнює мікробіологічні та целюлозолітичні процеси мінералізації органічних решток та 

розвиток ґрунтової біоти. Поєднане застосування органічних і мінеральних добрив дає можливість досягти мак-

симальних значень нітрифікаційної здатності ґрунту, виділення вуглекислого газу та інтенсивності розкладу 

лляного полотна. 
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дючість, добрива. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. За умов, що склали-

ся в сільськогосподарському виробництві України, 

збільшується антропогенний вплив на ґрунт, зростає 

інтенсивність обміну між ґрунтом і навколишнім 

природним середовищем, змінюється його біологіч-

ний стан. У зв’язку з цим стає все більш важливим 

встановлення закономірностей проходження в ґрун-

ті мікробіологічних, біохімічних і інших процесів, 

що під їх впливом впливають на колообіг органіч-

них речовин. 

Під час господарського використання ґрунту по-

рушуються природні процеси в агроценозах, що 

призводить до зниження рівня родючості та зміни в 

ґрунті мікробіологічних процесів. Встановлення 

закономірностей функціонування мікробного ценозу 

є основним критерієм оцінки доцільності застосу-

вання агротехнологій. Рівень родючості ґрунту та 

урожайність культур залежить від змін у ґрунті мік-

робіологічних умов при живленні рослин. Дані умо-

ви знаходяться в тісному зв’язку з продуктивністю 

рослин та залежать від того, як відбувається пере-

групування окремих екологічних популяцій мікроо-

рганізмів [1]. 

Одним із основних показників родючості ґрунту 

є біологічна активність, що визначається інтенсивні-

стю біохімічної діяльності ґрунтових мікроорганіз-

мів, а також проявляє перспективу застосування 

відповідних агрозаходів [2]. З нею пов’язані процеси 

синтезу та розкладу гумусу, мінералізації внесених 

у ґрунт органічних добрив і післяжнивних решток 

[3]. Тому будь-які агротехнічні заходи, що спрямо-

вані на підвищення врожаю рослин і відтворення 

родючості ґрунту, повинні мати ґрунтово-

мікробіологічне обґрунтування. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Встановлено, що біологічна активність ґрунту відіг-

рає важливу роль у кругообігу поживних речовин та 

доступності їх для рослин, у розвитку і підтримці 

структури ґрунту та сприяє «оздоровленню ґрунту». 

Господарське використання ґрунту вимагає припи-

нення деградації ґрунтів та прийняття методів 

управління ґрунтом для збереження та збільшення 

ґрунтових ресурсів [4]. 

Ґрунт є сприятливим середовищем для життя і 

розмноження багатьох мікроорганізмів. Його міне-

ральний і органічний склад, фізико-хімічний стан 

регулюють чисельність і склад мікробіоценозів, у 

які входять бактерії, гриби, найпростіші та бактері-

офаги. Вміст мікроорганізмів у ґрунті значно коли-

вається в залежності від його хімічного складу, во-

логості, температури, кислотності та інших власти-

востей [5]. 
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Направленість викликаних мікроорганізмами 

процесів може сприяти росту рослин або ж пригні-

чувати його. Тому, вивчення мікробіологічних про-

цесів, що протікають у ґрунті, створює можливості 

для їх регулювання. Разом з тим ґрунт створює умо-

ви для розвитку мікрофлори, яка в свою чергу, чи-

нить специфічний вплив на ґрунт. У кожному виді 

ґрунтів, що володіє конкретними фізико-хімічними 

властивостями, розвивається певна кількість і група 

мікроорганізмів, а також встановлюється біологічна 

рівновага, характерна для відповідних умов і сезону 

[6]. 

Мікрофлору також можна використовувати в 

якості показника для визначення напрямів перебігу 

різних процесів у ґрунті. Швидкість розкладання 

органічних залишків у ґрунті в значній мірі зале-

жить від їх складу. Особливо важливу роль відіграє 

співвідношення вуглецю та азоту в ґрунті [7]. Над-

мірна активність ґрунтових мікроорганізмів може 

спричинити швидку мінералізацію гумусу та зрос-

тання непродуктивних втрат газоподібного азоту в 

процесах денітрифікації та нітрифікації, накопичен-

ня нітратів у ґрунті та подальше їх вимивання з ґру-

нтовими водами. При цьому також знижується кое-

фіцієнт використання польовими культурами азоту з 

добрив, уміст якого в ґрунті не є досить високим [8]. 

Кількість і склад гумусу в ґрунтах залежить не 

лише від складу рослинних залишків, а й від проце-

сів їх мінералізації. Ґрунтові мікроорганізми мають 

потужний ферментний апарат, який дає можливість 

мікрофлорі виконувати в ґрунті різноманітні функ-

ції. При внесенні як мінеральних, так і органічних 

добрив рослини в достатній кількості забезпечують-

ся поживними речовинами. Однак добрива можуть 

не тільки посилювати, але й пригнічувати мікробіо-

логічні процеси [9]. 

На думку більшості науковців [10, 11], гумусоут-

ворення обумовлено ферментативною активністю 

мікроорганізмів, оскільки температурна крива гумі-

фікації аналогічна кривій ферментативних реакцій. 

Мікроорганізми, що беруть участь у процесах міне-

ралізації, утворюють темні гумусоподібні з’єднання, 

схожі на гумінові кислоти та сприяють синтезу гу-

мусу. Майже всі поживні та енергетичні запаси ґру-

нту є результатом діяльності мікроорганізмів. Роль 

мікроорганізмів оцінюється в залежності від їх чи-

сельності в ґрунті та кількості виділеної ними енер-

гії [12]. Існують суперечливі думки про участь мік-

рофлори в процесах утворення гумусу. Суть їх поля-

гає в тому, що участь мікроорганізмів у гумусоутво-

ренні оцінюється не по їх чисельності, а по продук-

тивній швидкості, тобто за кількістю накопичуваної 

в ґрунті біомаси і по швидкості, з якою вона мінера-

лізується [13]. 

Інтенсивність біологічної активності ґрунту за 

показником виділення вуглекислого газу залежить 

від типу ґрунту, вологості, температури, а також 

наявності органічної речовини, співвідношення вуг-

лецю до азоту та інших. Кількісна оцінка швидкості 

виділення вуглекислого газу з поверхні ґрунту, який 

утворюється внаслідок життєдіяльності мікроорга-

нізмів, дозволяє об’єктивно оцінювати інтенсивність 

процесу мінералізації органічних речовин [14]. 

Різні точки зору існують щодо заселеності мік-

роорганізмами ризосфери рослин. Так званий «ризо-

сферний ефект», вперше був виявлений у 1904 році 

німецьким ученим Л. Гільтнером, згодом підтвер-

джений іншими дослідниками. Останнім часом 

з’явилися дані, отримані прямим мікроскопіюван-

ням і методом посіву, що свідчать про можливу від-

сутність «ризосферного ефекту». Можливість його 

появи пояснюють особливостями підготовки мікро-

біологічного аналізу, коли мікронаважки ризосфер-

ного ґрунту дають викривлене уявлення про чисель-

ність мікрофлори [15]. 

Численні дані доводять, що чисельність бактерій 

схильна до різких перепадів. Коливання чисельності 

відзначені навіть протягом доби, причому, характер 

коливань у різних ґрунтах і в різні сезони абсолютно 

різний. Варіювання чисельності груп мікроорганіз-

мів (дріжджів, грибів, олігонітрофілів і азотфіксато-

рів) досягає 130–200 %. Д. Г. Звягінцев із співавт. 

[16] пояснює це природними та антропогенними 

сукцесіями ґрунтових мікроорганізмів, при яких 

відбувається флуктуація біомаси і таксономічного 

складу мікробіоти. Причому сукцесії можуть бути 

викликані зовнішніми і внутрішніми причинами 

(замерзання, відтавання, зволоження, внесення доб-

рив, забруднення та ін.). 

Встановлено [17], що мікоризні гриби складають 

лише одну з функціональних груп організмів, які 

мають важливе значення в ґрунтовій екосистемі, але 

їх місце у формуванні тісного зв’язку між рослина-

ми та ґрунтом відіграє ключову роль у взаємодії між 

ними. Мікоризні гриби під час фотосинтезу рослин 

не виснажують запаси ґрунтової органічної речови-

ни, як це роблять сапрофітні мікроорганізми, а 

сприяють її накопиченню безпосередньо як гіфи і 

спори та опосередковано через їх вплив на ріст рос-

лин. 

Е. Н. Мішустін [18] встановив, що ґрунти різних 

зон розрізняються не за загальною кількістю мікро-

організмів, а по вмісту спороутворюючих бактерій. 

Бацили можуть використовуватися як показник гли-

бини розвитку ґрунтоутворювального процесу. Се-

ред них є види-індикатори типів ґрунтів і їх родю-

чості. Якісний склад актиноміцетів також різний у 

різних ґрунтах. 

На розподіл мікроорганізмів також впливає геог-

рафічний фактор, що проявляється через комплекс 

екологічних факторів: вологість, тип субстрату, кис-

лотність, температура, засоленість ґрунтів [16]. Гео-

графічні відмінності структурного і функціонально-

го розмаїття бактеріальних спільнот різних типів 

ґрунтів менш значущі, ніж профільні, що пов’язані з 

субстратом. 

Визначальним фактором біологічних і біохіміч-

них механізмів ґрунтоутворювального процесу і 

ґрунтової родючості є активність ґрунтових мікроо-

рганізмів. Майже всі ланки ґрунтоутворювального 

процесу нерозривно пов’язані з життєдіяльністю 

мікроорганізмів. Особливість ґрунтових мікроорга-

нізмів полягає в їх здатності розкладати складні ви-

сокомолекулярні сполуки до простих кінцевих про-

дуктів: газів, води та простих мінеральних сполук 

[19]. 
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Мінералізація рослинних і тваринних решток, що 

надходять у ґрунт, подальша трансформація органі-

чних і мінеральних речовин, що утворилися, азотфі-

ксація, утворення і деструкція гумусу та багато ін-

ших процесів, що здійснюються ґрунтовими мікроо-

рганізмами, протікають у ґрунтах із різною інтенси-

вністю. Швидкість і спрямованість цих процесів 

залежать від природно-кліматичних ресурсів і зумо-

влюють специфіку ґрунтоутворювальних процесів 

окремих регіонів і особливості родючості ґрунтів 

[20]. 

У ґрунті практично немає процесу, в якому мік-

рофлора не приймала б активної участі. Антропо-

генний вплив на ґрунт особливо зростає в інтенсив-

ному землеробстві, коли змінюються поживний, 

повітряний і водний режими [21]. Як правило, орга-

нічні добрива і рослинні залишки є джерелами жив-

лення для мікроорганізмів у ґрунті та енергією для 

біохімічних процесів, які проходять у ньому. 

Встановлено, що за органічної системи удобрен-

ня, яка включає внесення гною, соломи зернових 

культур та сидератів, мікробіологічні процеси в ґру-

нті (виділення вуглекислого газу, розкладу лляного 

полотна) проходять значно інтенсивніше, ніж за 

органо-мінеральної системи удобрення [22], зростає 

сумарна біологічна активність сірого лісового ґрун-

ту на 8,24 % [23], прискорюється активізація перебі-

гу в ґрунті мікробіологічних і біохімічних процесів, 

підвищується показник інтенсивності виділення 

вуглекислого газу в 1,7−2,5 рази [24]. Результати 

досліджень інших учених [25, 26] підтверджують 

корисний вплив органічних добрив на хімічні влас-

тивості ґрунтів та їх біологічну активність. Необхід-

ність вивчення цих змін пов’язана з питаннями збе-

реження і підвищення ґрунтової родючості. 

За результатами досліджень П. В. Лиховида і 

С. О. Лавренка [27] встановлено, що під час засто-

сування мінеральних добрив знизилося виділення 

вуглекислого газу в атмосферу до 178,3 мг/м
2
 за го-

дину. Проте, дослідження А. Бхаттачарії із співавт. 

[28] показали, що застосування мінеральних добрив 

в рекомендованих дозах покращує процеси дихання 

ґрунту. 

Важливим показником біологічної активності 

ґрунту є інтенсивність розкладу органічних речовин, 

які потрапляють у ґрунт разом з органічними добри-

вами, рослинними й тваринними рештками та інши-

ми речовинами [14]. Тривале застосування мінера-

льних добрив у польовій сівозміні сповільнює мік-

робіологічні та целюлозолітичні процеси мінералі-

зації органічних решток та розвиток ґрунтової біоти 

порівняно з обробітком ґрунту без внесення добрив. 

Максимальна інтенсивність розкладу лляного поло-

тна, яке використовується для характеристики акти-

вності мікрофлори, що розкладає целюлозу, стано-

вила 58,3 %. Застосування мінеральних добрив у 

дозі N120P120 зменшувало целюлозолітичну актив-

ність біоти ґрунту в 1,7 рази порівняно з контролем 

без добрив [27]. 

У дослідженнях [29] із поєднаним застосуванням 

органічних і мінеральних добрив на дерново-

підзолистому ґрунті встановлено істотний їх вплив 

на зміну біологічного стану ґрунту. Загальна кіль-

кість мікроорганізмів зросла в 5,5 рази відповідно до 

неудобреного ґрунту. Нітрифікаційна здатність ґру-

нту, виділення вуглекислого газу та інтенсивність 

розкладу лляного полотна досягли максимальних 

значень. 

Біологічна активність ґрунтів залишається важ-

ливим показником процесу ґрунтоутворення, що 

визначається чисельністю, складом і активністю 

ґрунтових мікроорганізмів, які безпосередньо бе-

руть участь у трансформації недоступних рослинам 

елементів живлення ґрунту та рослинних залишків у 

доступні їм сполуки. 

ВИСНОВКИ. Мікроорганізми, які беруть участь 

у синтезі і розкладанні органічної речовини, мають 

велике значення для ґрунтової родючості. Тому не-

обхідно створювати умови, що сприяють повному 

використанню поживних речовин органічної части-

ни ґрунту під час живлення рослин. Це стане мож-

ливим лише після встановлення характеру послідо-

вності основних мікробіологічних процесів, що сти-

мулюють надходження засвоюваних поживних ре-

човин у ґрунт і включення їх у біологічний кругоо-

біг. 
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Purpose. It is established that biological activity is one of the main indicators of soil fertility and it plays an im-

portant role in the cycle of nutrients, in their availability to plants. Methodology. Based on the analysis of literature 

sources, the article presents the results of scientific research of domestic and foreign authors on the patterns of passage 
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in the soil microbiological processes in intensive land use. Findings. The mineral and organic composition of the soil 

and its physicochemical state regulate the number and composition of microbiocenoses, which include bacteria, fungi, 

protozoa and bacteriophages. The microflora is used as an indicator to determine the direction of over flow in the soil of 

such processes as the rate of humification and mineralization of humus, the growth of unproductive losses of nitrogen 

gas in the processes of denitrification and nitrification, the accumulation of nitrates in the soil. The process of humifica-

tion depends on the amount of microflora involved in the synthesis and decomposition of humus. The rate of carbon 

dioxide release allows you to assess objectively the intensity of the process of mineralization of organic matter. Mycor-

rhizal fungies are important in the soil ecosystem, as they play a key role in the close relationship between plants and 

soil. Soil bacteria (bacilli) can be used as an indicator of the depth of development of the soil formation process. Origi-

nality. The peculiarity of the soil microorganisms is their ability to decompose complex macromolecular compounds 

into simple final products. With the change of nutrient, air and water regimes during the intensive agriculture, the an-

thropogenic impact on the soil increases. Practical value. The application of mineral and organic fertilizers in sufficient 

quantities provides the plant with nutrients that are the sources of nutrition for microorganisms in the soil and the ener-

gy for biochemical processes taking place in it. It was studied that the application of manure, straw, cereals and greens 

leads to an increase in total biological activity of the soil by 8.24 %, activates the flow of microbiological and biochem-

ical processes in the soil, increases the intensity of carbon dioxide by 1.7–2.5 times. The use of mineral fertilizers slows 

down the microbiological and cellulosolytic processes of mineralization of organic residues and the development of soil 

biota. The combined use of organic and mineral fertilizers makes it possible to achieve maximum values of soil nitrifi-

cation capacity, carbon dioxide emissions and the intensity of decomposition of linen. References 29. 

Key words: biological activity, microflora, microorganisms, nutrients, mineralization, fertility, fertilizers. 
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