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Soybean (Glycine hispida L.) is important in solving the problem of human nutrition and livestock devel-

opment, as a valuable food, feed and industrial crop, and also the source of high-grade proteins, vitamins 

and trace elements. Its cultivation is an important factor in regulating soil biological activity, in particular, 

microbiological processes, intensity of symbiotic nitrogen fixation on soybean areas. Therefore, it is im-

portant to develop technological practices for managing the activity of microbiological processes in the ara-

ble soil layer on soybean areas. The purpose of the research was to find out the effect of ordinary plowing, 

soil loosening with different tillage implements on the activity of cellulose-decomposing bacteria of the 

plowed soil layer on soybean areas. The following scientific methods were used in the research process: 

analysis, synthesis, field, and statistical. The results of the conducted researches show that the highest indi-

ces of microbiological activity were detected in the soil layer of 20–30 cm – 21.3–22.1 % and the lowest 

(17.3–19.1 %) – in the layer of 10–20 cm against the background of plowing to the depth of 20–22 cm. It was 

determined that at loosening the soil with flat type working implements (depth 14–16 cm), as well as at shal-

low soil tillage to the depth of 12–14 cm the intensity of linen tissue decomposition was lower than at plow-

ing. The research shows that, against the background of basic soil tillage, biological activity decreased in 

the soil layer from 0–10 cm to 20–30 cm on the average by 9.2 % at flat type tillage and 7.9 % at the mini-

mum tillage system. According to the research results, it was established that using different machinery for 

pre-sowing soil tillage significantly influenced the changing of soil biological activity in the layer of 0-30 

cm. It was found that the highest degree of linen fabric decomposition was under pre-sowing soil tillage with

AG-4 “Scorpion-1”(20.3 %), and at conducting this technological operation with USMK − 5.4 cultivator,

the above mentioned indicator decreased to 19.8 %; at tilling with KPS-4,0 (19.2 %) against the background

of plowing with PLN-3-35.
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МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ 

В. В. Гангур, В. М. Сахацька, 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 

Важливим фактором регулювання біологічної активності ґрунту, зокрема мікробіологічних про-
цесів, інтенсивності симбіотичної азотфіксації посівів сої (Glycine hispida L.) є його обробіток. То-
му актуальним є розроблення технологічних заходів управління активністю мікробіологічних про-
цесів в орному шарі ґрунту на посівах сої. Метою досліджень було з’ясувати вплив звичайної оран-
ки, безполицевих розпушувань ґрунту різними ґрунтообробними знаряддями на активність целюлозо-
руйнуючих бактерій орного шару ґрунту в посівах сої. У процесі дослідження використано такі нау-
кові методи: аналіз, синтез, польовий, статистичний. Результати проведених досліджень свідчать, 
що найвищі показники мікробіологічної активності відмічені в шарі ґрунту 20–30 см – 21,3–22,1 %, 

найнижчі (17,3–19,1 %) – у шарі 10–20 см на фоні проведення оранки на глибину 20–22 см. Встанов-
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лено, що за умови розпушування ґрунту робочими органами плоско різного типу (на глибину 
14–16 см), а також і мілкого обробітку ґрунту на глибину 12–14 см, інтенсивність розкладання лля-
ної тканини була нижчою порівняно з оранкою. Дослідження свідчать, що на фонах основного обро-
бітку ґрунту, які вивчалися, біологічна активність знижувалася залежно від шару ґрунту: 0–10 см 
до 20–30 см в середньому на 9,2 % за умови плоскорізного обробітку та на 7,9 % у разі мінімальної 
системи обробітку. За результатами досліджень відзначено, що використання різних агрегатів для 
проведення передпосівного обробітку ґрунту суттєво впливало на зміну біологічної активності ґру-
нту в шарі 0–30 см. З’ясовано, що найвищий ступінь розкладання лляної тканини був за умови перед-
посівного обробітку ґрунту АГ-4 «Скорпіон-1» (20,3 %), а в разі виконання цієї технологічної операції 
культиватором УСМК-5,4 вищезазначений показник зменшився до 19,8 % за культивації КПС-4,0 

(19,2 %) на фоні оранки ПЛН-3-35. 

Ключові слова: соя, способи обробітку ґрунту, ґрунтообробні знаряддя, біологічна активність 
ґрунту, інокулювання насіння.  

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ 
ОБРАБОТКИ  

В. В. Гангур, В. Н. Сахацкая, 

Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава, Украина 

Важным фактором регулирования биологической активности почвы, в частности микробиологи-
ческих процес сов, является его обработка. Поэтому актуальным является разработка технологи-
ческих мероприятий управления активностью микробиологических процессов в пахотном слое почвы 
на посевах сои. Целью исследований было выяснить влияние обычной вспашки, безотвального рыхле-
ния почвы различными почвообрабатывающими орудиями на активность целлюлозоразлагающих 
бактерий пахотного слоя почвы в посевах сои. В процессе исследования использованы следующие на-
учные методы: анализ, синтез, полевой, статистический. Результаты проведенных исследований 
показывают, что высокие показатели микробиологической активности отмечены в слое 20–30 см – 

21,3–22,1 %, самые низкие (17,3–19,1 %) – в слое 10–20 см на фоне проведения вспашки на глубину 
20–22 см. Установлено, что при рыхлении почвы рабочими органами плоскорезного типа (на глубину 
14–16 см), а также и мелкой обработки почвы на глубину 12–14 см интенсивность разложения 
льняной ткани была ниже по сравнению со вспашкой. 

Ключевые слова: соя, способы обработки почвы, почвообрабатывающие орудия, биологическая 
активность почвы, инокуляция семян.  

Вступ 

Соя належить до найважливіших зернобобових культур світового землеробства. Вирощування її 
відіграє важливу роль у складному процесі кругообігу речовин у природі. За рахунок післязбираль-
них решток та кореневої системи у ґрунт надходить 80–100 кг/га біологічно зв’язаного азоту [14]. 

Розв’язуючи проблеми біологічного азоту в землеробстві, важливо спрямовувати агротехнічні 
прийоми технології вирощування на підвищення інтенсивності біологічної фіксації і збільшення пи-
томої маси біологічного азоту в урожаї зерна та соломи [2, 15, 18, 19]. 

Біологічна активність є важливим показником для розуміння та оцінки процесів трансформації ор-
ганічної речовини, мобілізації поживних елементів, що визначають рівень потенційної та ефективної 
родючості ґрунтів [20]. 

Важливим фактором регулювання біологічної активності ґрунту, зокрема мікробіологічних проце-
сів є його обробіток. Саме спосіб та глибина обробітку має значний вплив на біогенність ґрунту – ак-
тивність мікробіологічних процесів, які впливають на динаміку вмісту гумусу, рухомих форм пожив-
них елементів та ін. В окультурених чорноземах збільшується порівняно з цілиною кількість мікроор-
ганізмів [6, 21, 22].  

Дія різних заходів, способів і глибини обробітку змінює будову ґрунту, що значною мірою позна-
чається на водному, повітряному, тепловому й поживному його режимах. Це впливає на напрямок, 
характер та інтенсивність мікробіологічних процесів, що відбуваються у ґрунті. Застосування в опти-
мальних нормах та співвідношеннях мінеральних і органічних добрив створює сприятливі умови для 
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життєдіяльності мікроорганізмів, завдяки цьому поліпшується поживний режим і гумусовий стан ор-
ного шару [16]. Завдяки обробітку ґрунту активність мікробіологічних процесів у ньому збільшуєть-
ся. У розпушеному й ущільненому ґрунті процеси амоніфікації відбуваються неоднаково. Підвищен-
ня аерації поліпшує активізацію життєдіяльності аеробних мікроорганізмів [8]. Оранка підвищує ін-
тенсивність амоніфікації та нітрифікації порівняно з безполицевим обробітком ґрунту. У разі заміни 
оранки поверхневим обробітком біологічна активність ґрунту зменшується [3]. Як відмічають деякі 
дослідники [10, 7], оранка (20–25 см) зумовлює збільшення кількості основних фізіологічних груп 
ґрунтових мікроорганізмів порівняно з іншими видами мілкого обробітку на глибину 8−10 см та по-
верхневого – на 6–8 см. 

Обробіток ґрунту без обертання скиби в північних районах України значно підвищує чисельність 
усіх груп мікроорганізмів у шарі ґрунту 0–20 см за деякого загального зниження їх кількості порівня-
но з оранкою на 22–27 см, а особливо глибокою (на 30–40 см), в нижній частині 40-сантиметрового 
шару ґрунту [11]. 

Як зазначає М. С. Чижова, глибина загортання рослинних решток більшою мірою впливає на це-
люлозоруйнівну активність ґрунту, а саме: збагачення верхнього шару органічними рештками при 
плоскорізному обробітку ґрунту посилює розмноження в ньому грибів та бактерій, які розкладають 
целюлозу, що підвищує целюлозоруйнівну активність порівняно з оранкою. В шарі 10−20 см краще 
розкладання органічної речовини спостерігається в разі полицевого обробітку [13].  

В. М. Гармашов [4] відмічає, що навіть за умови «холодного» вегетаційного періоду інтенсивність 
руйнування лляного полотна в шарі 0–40 см була вищою при плоскорізному обробітку, ніж за оранки. 

Вивчення кількості і складу мікрофлори ув ґрунті [1, 17] на варіантах з оранкою і нульовим обро-
бітком показало, що в останньому біологічна активність ґрунту була вищою. При оранці багатий на 
рослинні рештки шар розміщується на глибині 15–20 см, а при ґрунтозахисному обробітку – в шарі 
0–10 см, що й забезпечує підвищення біологічної активності в цьому варіанті. 

У дослідженнях Інституту зернових культур встановлено тенденцію до підвищення активності ро-
зкладання лляного полотна за полицевого обробітку ґрунту та чизелювання на неудобрених варіантах 
у зв’язку з кращими умовами аерації, зволоженості ґрунту та більш глибоким загортанням рослинних 
решток. Мілке дискування призводить до гальмування мікробіологічної активності та нітрифікації 
внаслідок погіршення агрофізичних властивостей орного шару й локалізації в обмеженому ґрунтово-
му середовищі великої кількості післяжнивних решток [12]. 

Мета досліджень – вивчити вплив звичайної оранки, безполицевих розпушувань ґрунту різними 
ґрунтообробними знаряддями на активність целюлозоруйнівних бактерій орного шару ґрунту в посі-
вах сої. 

Завдання дослідження: вивчити вплив мікробіологічного препарату комплексної дії Ризогумін на 
біологічну активність ґрунту в посівах сої; дослідити вплив різних способів основного обробітку 
ґрунту на його біологічну активність. 

Матеріали і методи досліджень 

Польові дослідження проведено на дослідному полі Полтавської державної сільськогосподарської 
дослідної станції імені М. І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН), протягом 2017–2019 рр. 
Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий малогумусний важкосуглинковий.  

Агрохімічна характеристика ґрунту: вміст гумусу в горизонті 0–20 см 4,9–5,2 %. Ємкість погли-
нання в орному шарі досить висока – 33,0–35,0 мг-екв. на 100 г ґрунту, реакція ґрунтового розчину 
слабокисла, рН – 6,3; гідролітична кислотність – 1,6–1,9 мг-екв. на 100 г ґрунту; легкогідролізованого 
азоту (за Тюріним і Кононовою) – 5,44–8,10 мг, 10–15 мг рухомого фосфору (за Чириковим), 
16–20 мг на 100 г ґрунту калію (за Масловою). 

Метод проведення досліджень – польовий. Повторність триразова, розміщення варіантів і повто-
рень – рендомізоване. Посівна площа ділянки – 160 м2, облікової – 72 м2. Попередник – озима пшени-
ця. Соя сорту Спритна. Спосіб сівби – звичайний рядковий з шириною міжрядь 15 см. Норма висіву 
сої 550 тис. схожих насінин на гектар. У фазі раннього розвитку бур’янів (до 2–3 листків у злакових 
та до 4–6 у дводольних) проводили обприскування гербіцидом Фабіан з нормою витрати 
100 г/га + ПАВ Адью – 200 г/га. 
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Активність розкладання целюлози визначалася в кожному 10-см прошарку до глибини обробітку 
(0–30 см) методом «аплікації», коли зазначена наважка лляної тканини (бязі) й поліетиленової плівки 
закладаються у ґрунт на відповідну глибину. Ступінь розкладання целюлози визначали через 45 днів 
після закладання. Інтенсивність розкладання лляної тканини відображає хід мобілізаційних процесів і 
побічно вказує на наявність доступних форм азоту. 

Погодні умови при проведенні досліджень мали певні відмінності як за роками, так і порівняно із 
середніми багаторічними їх значеннями. Найбільш сприятливими для сої були погодні умови вегета-
ційного періоду 2018 року. 2017 року формування високої продуктивності культури обмежувалося 
високою температурою повітря і дефіцитом опадів у липні й серпні, а 2019 року – протягом червня–

серпня.  

Результати досліджень та їх обговорення 

Аналіз отриманих експериментальних даних щодо біологічної активності ґрунту залежно від сис-
теми обробітку ґрунту під сою показав, що активність целюлозоруйнівних бактерій орного шару ґру-
нту в середньому за роки досліджень дещо відрізнялася між варіантами основного обробітку 
(табл. 1).  

1. Біологічна активність ґрунту в умовах різних способів обробітку в посівах сої, %
(середнє за 2017–2019 рр.) 

Варіанти досліду 
Шар ґрунту, см 

0–10 10–20 20–30 

Оранка на глибину 20–22 см, ПЛН-3-35 

a* 19,7 17,3 21,6 

b 20,3 18,7 21,3 

c 20,5 19,1 22,1 

Плоскорізний обробіток 

на глибину 14–16 см, КПП-2,2 

a 18,3 17,5 16,7 

b 18,4 17,4 16,1 

c 19,2 18,6 18,1 

Мілкий обробіток 

на глибину 12–14 см, АКШ-5,6 

a 19,1 18,4 17,8 

b 18,8 17,4 16,9 

c 19,7 19,4 18,4 

V% 4,1 4,5 12,3 

НІР05 0,9 0,9 2,6 

Примітка: *а − передпосівний обробіток КПС-4,0, b − передпосівний обробіток УСМК-5,4, 

c − передпосівний обробіток АГ-4 «Скорпіон-1».  

Незалежно від передпосівного обробітку ґрунту на фоні оранка найвищі показники мікробіологіч-
ної активності відмічені в шарі ґрунту 20–30 см – 21,3–22,1 %, найнижчі (17,3–19,1 %) – у шарі 
10–20 см. На нашу думку, насамперед це викликано тим, що за умови оранки на глибині 20–30 см 
знаходилася найбільша кількість рослинних решток, завдяки яким і підвищувалася ефективність ро-
боти ґрунтових мікроорганізмів. 

Наші результати підтверджують і дослідження І. В. Карпенка, Ж. Ц. Різікі, які зазначають, що при 
оранці створюються сприятливі умови для розвитку мікробіологічних процесів [5]. 

Як за умови плоскорізного типу обробітку ґрунту, так і за умови мілкого розкладання лляної тка-
нини було менш інтенсивним порівняно з оранкою і спостерігалося в шарі ґрунту 0–10 см на рівні 
18,3–19,2 %, 10–20 см – 17,4–18,6 %, 20–30 см – 16,1–18,1 %. 

Зі збільшенням глибини із 0–10 см до 20–30 см, за даних обробітків ґрунту, біологічна активність 
знижувалася в середньому на 9,2 % за плоскорізного обробітку, та на 7,9 % ‒ за мінімальної системи 
обробітку. 

Проте варто відмітити, що незалежно від виду основного обробітку ґрунту та його глибини вищу 
біологічну активність ґрунту забезпечував передпосівний обробіток агрегатом АГ-4 «Скорпіон-1». На 
нашу думку, саме за умови такого обробітку, завдяки оптимальній щільності та вологості, створюва-
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лися найкращі умови для біоти ґрунту. 
Адже, як зазначає Ф. Т. Моргун зі співавторами, саме в результаті поверхневого обробітку забезпе-

чується краще перемішування органічних решток з ґрунтом, внаслідок чого покращується їхня взаємо-
дія з ґрунтовою мікрофлорою, що прискорює розкладання та мінералізацію органічної речовини [9].  

Щодо біологічної активності за роками досліджень, то потрібно відмітити, що незалежно від пе-
редпосівного обробітку найвищий ступінь розкладання лляної тканини був 2017 року, погодні умови 
якого сприяли ефективній роботі ґрунтових мікроорганізмів (табл. 2). На фоні оранки ступінь розкла-
дання лляної тканини відбувався найінтенсивніше і складав 20,5–21,1 %, за умови плоскорізного об-
робітку – 17,2–18,9 % та мілкого – 18,2–19,3 %. 

2. Целюлозоруйнівна активність ґрунту в орному шарі (0–30 см) в умовах різних
способів обробітку за роки досліджень, % 

Варіанти досліду 
Роки досліджень 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Оранка на глибину 20–22 см, ПЛН-3-35 

a* 20,5 18,7 19,0 

b 20,5 19,2 20,2 

c 21,1 20,0 20,2 

Плоскорізний обробіток 

на глибину 14–16 см, КПП-2,2 

a 17,8 17,0 17,4 

b 17,2 17,1 17,2 

c 18,9 18,5 18,2 

Мілкий обробіток 

на глибину 12–14 см, АКШ-5,6 

a 18,5 18,4 18,0 

b 18,2 17,1 17,4 

c 19,3 18,8 18,9 

V% 7,1 5,8 6,2 

НІР05 1,5 1,1 1,3 

Примітка: *а – передпосівний обробіток КПС-4,0, b – передпосівний обробіток УСМК-5,4, 

c – передпосівний обробіток АГ-4 «Скорпіон-1».  

Найнижчий рівень целюлозоруйнівної активності у всіх варіантах обробітку був у посушливому 
2018 році, коли дефіцит опадів за період вегетації в поєднанні з підвищеними температурами упові-
льнювали мікробіологічні процеси у ґрунті, знижуючи ступінь руйнування лляної тканини порівняно 
з іншими роками. Проте за умови мілкого обробітку ґрунту ґрунтообробним агрегатом АКШ – 5,6 в 
усі роки в разі передпосівного обробітку культиватором КПС-4,0 та АГ-4 «Скорпіон-1» розкладання 
целюлози було практично однаковим і варіювало від 18,8 до 19,3 %. Саме це дає нам змогу стверджу-
вати, що навіть за посушливих умов року, обробіток ґрунту цим агрегатом забезпечує інтенсивне ро-
зкладання лляної тканини, а отже створюються кращі умови для розвитку мікрофлори. 

Аналогічна закономірність зміни біологічної активності ґрунту в шарі 0–30 см відмічена і у серед-
ньому за роки досліджень. Найвищі показники розкладання лляної тканини відмічені за умови перед-
посівного обробітку ґрунту АГ-4 «Скорпіон-1» (20,3 %), культиватором УСМК-5,4 (19,8 %) та КПП-

4,0 (19,2 %) на фоні оранки ПЛН-3-35. 

Найгірше розкладання лляної тканини відбувалося за умови плоскорізного обробітку ґрунту, де показ-
ники інтенсивності цього процесу залежно від передпосівного обробітку варіювали від 17,6 до 18,3 %.  

Висновок 

Отже, найкращі умови для біогенності ґрунту створюються за умови оранки в шарі 0–10 та 
20–30 см, а також у разі мілкого обробітку ґрунту у верхньому (0–10 см) шарі внаслідок диференціа-
ції оброблюваного шару за елементами родючості. 

Перспективи подальшої роботи в цьому напрямі. Перспективами подальших досліджень є ви-
вчення впливу технології No-till на біологічну активність ґрунту та ефективність симбіотичної азот-
фіксації посівів сої.  
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