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Постановка проблеми. Одними з найнебезпеч-
ніших речовин, що забруднюють навколишнє при-
родне середовище, є нафтопродукти, які викорис-
товуються в багатьох галузях промисловості й 
сільському господарстві. Нафта і нафтопродукти 
при потраплянні на ґрунтовий покрив істотно по-
рушують рівновагу ґрунтових процесів, призво-
дять до загибелі мікроорганізмів, найпростіших, 
водоростей, блокують водно-сольові обмінні про-
цеси в корінні рослин [5, 8]. Зменшення кількісно-
го та якісного складу мікробіоценозів, пригнічення 
ферментативної активності рослин та ґрунтової 
флори і фауни викликає різке зниження біопродук-
тивності й екологічної стійкості агроземів [1, 7].  
Аналіз останніх публікацій, в яких започа-

тковано розв’язання проблеми. Досліджений 
вплив нафтопродуктів на чисельність мікроорга-
нізмів окремих еколого-трофічних груп: амоні-
фікаторів, нітрифікаторів, олігонітрофілів та 
азотфіксувальних мікроорганізмів [4, 6]. Дані, 
отримані дослідниками, мають досить супереч-
ливий характер. Зокрема, за даними О.Н. Дуль-

герова та ін. [4], зниження загальної чисельності 
мікроорганізмів, чисельності азотобактера, ніт-
рифікаторів і целюлозолітиків продовжується 
після внесення нафтопродуктів протягом трьох 
місяців, і навіть через рік чисельність мікроорга-
нізмів у забрудненому ґрунті залишається ниж-
чою, ніж у контрольному ґрунті. За результатами 
Н.М. Ісмаїлова [6], забруднення ґрунту нафтою 
підвищує чисельність амоніфікаторів, денітри-
фікаторів і вільноіснуючих азотфіксаторів.  
Мета досліджень: оцінка впливу нафтопродук-

тів на спрямованість та інтенсивність мікробіологі-
чних процесів у темно-сірому опідзоленому ґрунті. 
Матеріали і методи досліджень. Модельний 

дослід проведений із використанням темно-сірого 
опідзоленого ґрунту стаціонарного досліду лабо-
раторії інтенсивних технологій зернових колосо-
вих культур і кукурудзи ННЦ «Інститут землероб-
ства НААН» (дослідне господарство "Чабани", 
Києво-Святошинський район Київської області): 
екстенсивний агрозем – польова сівозміна без ви-
користання мінеральних і органічних добрив із 
1987 р.; інтенсивний агрозем – польова сівозміна з 
насиченістю мінеральними добривами N96P108K112,5 
по фону заорювання побічної продукції рослинни-
цтва. У 0–20 см шарі ґрунту екстенсивного варіан-
та містилося: ґумусу 1,31%, лужногідролізованого 
азоту 6,44 мг, нітратного азоту – 0,45, амонійного 
азоту – 0,18 , рухомого фосфору 22,5 та обмінного 
калію 5,90 мг на 100 г сухого ґрунту; ступінь ру-
хомості фосфору – 0,21 мг Р2О5/100 г ґрунту, 
рН(КCl) – 5,7. У 0-20 см шарі ґрунту інтенсивного 
варіанта містилося: ґумусу 1,75%, лужногідролізо-
ваного азоту 6,86 мг, нітратного азоту – 6,46, амо-
нійного азоту – 0,20, рухомого фосфору 60,0 та 
обмінного калію 25,4 мг на 100 г сухого ґрунту; 
ступінь рухомості фосфору – 0,66 мг Р2О5/100 г 
ґрунту, рН(КCl) – 4,9.  

________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук І.М. Малиновська  

Забруднення нафтопродуктами темно-сірого лі-
сового ґрунту призводить до зміни чисельності та 
фізіолого-біохімічної активності мікроорганізмів 
досліджених еколого-трофічних груп. У результа-
ті забруднення нафтопродуктами змінюється 
інтенсивність і спрямованість мінералізаційних 
процесів, передусім, уповільнюється освоєння ор-
ганічної речовини ґрунту, зменшується інтенсив-
ність мінералізації сполук азоту, уповільнюється 
мінералізація ґумусу: в екстенсивному агроземі – 
на 5,81%, в інтенсивному агроземі – на 11,1%, зро-
стає фітотоксичність ґрунту: в екстенсивному 
агроземі на 11,0%, в інтенсивному – на 59,4%. 
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Ґрунт відбирали восени і перед проведенням 
досліду відновлювали його біологічну актив-
ність шляхом зволоження й термостатування за 
25°С протягом 21 доби. Нафтопродукти вносили 
в концентрації 1% у вигляді водної емульсії. В 
якості нафтопродуктів використовували авіацій-
не паливо марки ТС–1. За 8 діб до внесення наф-
топродуктів у частину судин висівали насіння 
злакової травосуміші.  
Стан мікробіоценозу вивчали через одну добу 

після внесення нафтопродуктів. Чисельність мі-
кроорганізмів основних еколого-трофічних груп 
оцінювали методом висіву ґрунтової суспензії на 
відповідні поживні середовища [16]. Показник 
інтенсивності процесів мінералізації сполук азо-
ту розраховували за Є.Н. Мішустіним і Е.В. Ру-
новим [13], індекс педотрофності – за Д.І. Нікі-
тіним та В.С. Нікітіною [14], активність мінера-
лізації гумусу – за І.С. Демкіною та Б.Н. Золота-
рьовою [3]. Коефіцієнт питомої фосформобілізі-
вної активності (Кr) визначали на аґаризованому 
середовищі Муромцева за розробленим нами 
методом [10]. Кількість колоній підраховували 
впродовж 21 доби в залежності від швидкості 

росту і фізіологічних особливостей мікрооргані-
змів певної еколого-трофічної групи. Вірогід-
ність формування бактеріальних колоній (ВФК) 
визначали за методом S. Ishikuri and T. Hattori, 
описаним П.А. Кожевіним та ін. [9]. Фітотокси-
чні властивості ґрунту визначали з використан-
ням рослинних біотестів (пшениця озима) за 
Н.А. Красильніковим [12]. Стійкість ґрунту до 
антропогенного навантаження вивчали за інтен-
сивністю респірації ґрунту [18]. 
Результати дослідження. Забруднення ґрунту 

нафтопродуктами вже через добу призводить до 
зростання чисельності мікроорганізмів порівня-
но з незабрудненим ґрунтом (табл. 1). Зокрема, в 
екстенсивному агроземі зростає кількість: амо-
ніфікаторів на 47,4%, імобілізаторів мінерально-
го азоту – 14,2, олігонітрофілів – 20,3, денітри-
фікаторів – 211,5, педотрофів – 20,8, целюлозо-
літиків – 43,8, полісахаридсинтезувальних – 
69,4, автохтонних – 14,1, мобілізаторів мінера-
льних і органічних фосфатів – на 53,5 і 75,2% 
відповідно. В інтенсивному агроземі кількість 
амоніфікаторів зростає на 58,3%, імобілізаторів 
мінерального азоту – 19,1, олігонітрофілів – 37,3,  

1. Чисельність мікроорганізмів у темно-сірому опідзоленому ґрунті через добу після 
внесення нафтопродуктів, млн. КУО*/ г абсолютно сухого ґрунту 
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Контроль: 

обробка водою 55,5 97,3 78,7 100,0 51,3 2,48 98,9 84,4 6,08 27,0 15,6 0,29 0,27 11,4 4,56

1% нафтопро-
дуктів 81,8 111,1 94,7 100,0 159,8 2,98 119,5 121,4 10,3 30,8 16,4 0,27 0,34 17,5 7,99

Фітоценоз  
(контроль) 352,2 391,1 124,6 100,0 166,6 3,55 449,8 476,0 62,3 98,7 15,9 0,25 1,48 37,7 18,6

Фітоценоз + 
1% нафтопро-

дуктів Ек
ст
ен
си
вн
ий

 а
гр
оз
ем

 

357,6 528,4 212,2 3,33 169,2 5,15 713,3 637,5 171,6 119,5 12,9 0,25 1,61 37,5 45,5

Контроль: 
обробка водою 48,2 87,0 51,8 23,3 28,2 2,65 95,1 63,9 4,13 18,9 7,51 0,45 0,43 9,02 4,13

1% нафтопро-
дуктів 76,3 103,6 71,1 13,3 130,4 2,64 115,8 90,5 5,14 20,8 14,2 0,45 0,55 10,7 11,1

Фітоценоз  
(контроль) 209,0 381,8 103,6 99,3 153,2 3,44 437,3 434,4 68,9 59,0 17,5 0,28 2,57 46,0 16,4

Фітоценоз + 
1% нафтопро-

дуктів Ін
те
нс
ив
ни
й 
аг
ро
зе
м 

265,8 456,4 172,9 0,00 168,1 4,60 704,6 473,6 105,7 67,1 16,4 0,31 3,55 18,0 38,8

НІР05  11,0 8,45 12,3 5,69 6,58 0,56 3,02 6,00 4,32 3,05 3,00 0,04  2,00 3,05
Примітка: КУО* – колонієутворююча одиниця 
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денітрифікаторів – 360,8, педотрофів – 21,7, це-
люлозолітиків – 41,6, полісахаридсинтезуючих – 
24,4, автохтонних – 10,1, стрептоміцетів – 89,1, 
мобілізаторів мінеральних і органічних фосфатів 
– на 18,6 і 168,8% відповідно. Отже, в інтенсив-
ному агроземі забруднення нафтопродуктами 
призводить до суттєвішого зростання чисельнос-
ті мікроорганізмів більшості досліджених еколо-
го-трофічних груп, аніж в екстенсивному агро-
земі. Причиною цього можуть бути властивості 
самих ґрунтів: екстенсивний агрозем збіднений 
на вміст макро- і мікроелементів, ґумусу та ін., 
оскільки в цьому варіанті досліду з 1987 р. не 
вносяться мінеральні й органічні добрива. Маю-
чи джерело вуглецю (нафтопродукти), мікроор-
ганізми не можуть рости за нестачі основних 
макроелементів. Забруднення нафтопродуктами, 
як відомо, призводить до зменшення вмісту ру-
хомого фосфору, обмінного калію та азоту в 
ґрунті [2, 17]. 
Внесення нафтопродуктів також призводить 

до зростання фізіолого-біохімічної активності 
мікроорганізмів, а саме, в екстенсивному агро-
земі: амоніфікаторів на 15,7%, імобілізаторів 
мінерального азоту – 44,3, денітрифікаторів – 
62,1, педотрофів – 24,3, автохтонних – 26,1, це-
люлозолітиків – 19,5, мікроміцетів – на 74,6% 

(табл. 2). Зростання фізіолого-біохімічної актив-
ності частково пов’язане з токсичною дією наф-
топродуктів, яку клітини намагаються подолати, 
витрачаючи на це додаткові субстрати, енерґію й 
кисень. Одночасно починається процес спожи-
вання молекул нафтопродуктів як субстратів для 
росту мікроорганізмів багатьох груп, що також 
призводить до збільшення фізіолого-біохімічної 
активності та респірації на 26,2% (табл. 3). В ін-
тенсивному агроземі зростання фізіолого-
біохімічної активності спостерігається лише у 
мікроорганізмів окремих груп, зокрема, нітрифі-
каторів, мікроміцетів, мобілізаторів органо- і 
мінеральних фосфатів, однак, інтенсивність рес-
пірації в цьому варіанті досліду зростає на 87,5% 
(табл. 2, 3).  
У результаті забруднення нафтопродуктами 

ґрунту змінюється інтенсивність мінералізацій-
них процесів, а саме, уповільнюється освоєння 
органічної речовини ґрунту: в екстенсивному 
агроземі на 21,9%, в інтенсивному – на 75,9%; 
зменшується інтенсивність процесу мінераліза-
ції-імобілізації сполук азоту: в екстенсивному 
агроземі на 28,7%, в інтенсивному – на 32,4% 
(табл. 3). Коефіцієнт опідзоленості знижується в 
екстенсивному агроземі на 22,4%, в інтенсивно-
му – на 15,1%. Нафтопродукти, виступаючи 

2. Вірогідність формування колоній мікроорганізмів (λ1, год –1 . 10–2) у темно-сірому 
опідзоленому ґрунті через добу після внесення нафтопродуктів 
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Контроль: 
обробка водою 2,68 1,31 3,84 1,03 0,29 1,44 2,57 0,87 1,69 2,61 3,89 

1% нафтопродук-
тів 3,10 1,89 3,75 1,12 0,47 1,79 3,24 1,04 2,95 2,38 3,69 

Фітоценоз  
(контроль) 4,11 1,38 3,62 1,34 6,42 1,80 2,17 0,94 4,02 5,58 3,23 

Фітоценоз + 1% 
нафтопродуктів 
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4,29 1,21 4,67 1,39 6,42 0,61 1,81 1,05 3,95 3,89 3,70 

Контроль: 
обробка водою 3,56 1,61 3,34 1,03 0,26 2,76 4,24 2,17 3,25 1,81 1,92 

1% нафтопродук-
тів 3,40 1,18 3,23 1,17 0,36 2,38 3,59 0,77 3,31 2,46 2,56 

Фітоценоз  
(контроль) 5,84 1,04 3,80 1,21 1,62 2,15 1,49 1,67 4,22 3,08 3,06 

Фітоценоз + 1% 
нафтопродуктів Ін
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3,51 1,29 3,54 1,46 6,42 1,39 1,08 1,40 3,71 5,82 3,17 
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3. Показники інтенсивності мінералізаційних процесів і фітотоксичні властивості  
темно-сірого опідзоленого ґрунту через добу після внесення нафтопродуктів 

Маса 100 рослин тест-
культури – пшениці 

озимої, г Варіант 
Індекс 
педотро-
фності 

Коефіці-
єнт 

опідзоле-
ності 

Коефіці-
єнт міне-
ралізації 
азоту 

Актив-
ність мі-
нераліза-
ції ґуму-
су, % 

Інтенси-
вність 
респіра-

ції  
ґрунту стебло корін-

ня 
загальна 
маса 

Контроль: 
обробка водою 1,78 1,42 1,75 27,3 32,8 6,92 6,14 13,1 

1% нафтопроду-
ктів 1,46 1,16 1,36 25,8 41,4 7,77 4,04 11,8 

Фітоценоз  
(контроль) 1,28 0,35 1,11 21,9 51,8 8,40 7,37 15,8 

Фітоценоз + 1% 
нафтопродуктів Ек

ст
ен
си
вн
ий

 а
гр
оз
ем

 

1,99 0,59 1,48 16,7 61,0 8,83 4,93 13,8 

Контроль: 
оброка водою 1,97 1,07 1,80 19,9 17,4 6,86 7,33 14,2 

1% нафтопроду-
ктів 1,12 0,93 1,36 17,9 19,5 5,23 3,67 8,91 

Фітоценоз  
(контроль) 2,09 0,50 1,83 13,5 39,2 7,38 6,70 14,1 

Фітоценоз + 1% 
нафтопродуктів Ін

те
нс
ив
ни
й 
аг
ро
зе
м 

2,65 0,65 1,72 9,5 47,6 7,00 5,54 12,5 

НІР05      1,07 1,12 1,15 
 

джерелом вуглецю, уповільнюють мінералізацію 
ґумусу: в екстенсивному агроземі – на 5,81%, в 
інтенсивному – на 11,1%. Внесення нафтопроду-
ктів призводить до зростання фітотоксичності: в 
екстенсивному варіанті на 11,0%, в інтенсивно-
му – на 59,4% (табл. 3). Отримані закономірності 
співпадають з отриманими раніше для сірого 
лісового ґрунту [11].  
Внесення нафтопродуктів у систему, що 

включає не тільки ґрунт, а й веґетуючий фітоце-
ноз, також супроводжується зростанням чисель-
ності мікроорганізмів, зокрема, в екстенсивному 
агроземі: імобілізаторів мінерального азоту – на 
35,1%, олігонітрофілів – 70,3, нітрифікаторів – 
45,1, педотрофів – 58,6, целюлозолітиків – 33,9, 
полісахаридсинтезуючих – 175,4, автохтонних – 
21,1, мобілізаторів органічних фосфатів – на 
144,6% (табл. 1). Показники зростання чисель-
ності мікроорганізмів в інтенсивному агроземі 
становлять: амоніфікаторів – 27,5%, імобілізато-
рів мінерального азоту – 19,5, олігонітрофілів – 
66,9, нітрифікаторів – 33,7, педотрофів – 61,1, 
полісахаридсинтезуючих – 53,4, автохтонних – 
13,7, імобілізаторів органічних фосфатів – 
136,6%. Кількість денітрифікаторів у ризосфері 
фітоценозу під дією нафтопродуктів практично 
не зростає в обох типах агроземів, на відміну від 
ґрунтів без фітоценозу, де спостерігається зрос-

тання чисельності мікроорганізмів цієї групи в 
3,12 і 4,61 рази (табл. 1). Протилежна тенденція 
спостерігається стосовно чисельності нітрифіка-
торів: у ризосфері фітоценозу їхня чисельність 
зростає під дією нафтопродуктів на 45,1-35,3%, 
на відміну від ґрунту без рослинного покриву, де 
зростання чисельності нітрифікаторів не спосте-
рігається чи то спостерігається незначне підви-
щення. Можна припустити, що в ґрунті без рос-
лин нітрифікатори внаслідок внесення гідрофоб-
них нафтопродуктів починають відчувати неста-
чу кисню, тоді як у ризосферному ґрунті коріння 
рослин усе ще (через добу) виконує функцію 
забезпечення ґрунту киснем. Фізіолого-
біохімічна активність нітрифікаторів у більшій 
мірі зростає в інтенсивному агроземі, – як за ви-
рощування рослин, так і за їх відсутності.  
Однією з найчутливіших груп мікроорганізмів 

до дії нафтопродуктів є мобілізатори органофо-
сфатів; їхня чисельність у результаті внесення 
нафтопродуктів зростає і в ґрунті без рослин, і в 
ризосфері фітоценозу на 136,6-168,8%. Причи-
ною цього, на нашу думку, може бути схожість 
структури ароматичних кілець субстратів – нук-
леїнових кислот і нафти, а також той факт, що в 
забруднених ґрунтах знижується концентрація 
фосфору [17] та активізація діяльності мікроор-
ганізмів, які вивільняють фосфор із органічних 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

№ 4 • 2010 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 21

сполук, стає актуальною. ВФК мобілізаторів ор-
ганофосфатів зростає у всіх варіантах досліду за 
внесення нафтопродуктів. 
Вивчення закономірностей зміни чисельності 

полісахаридсинтезуючих мікроорганізмів у за-
бруднених ґрунтах досить важливе, оскільки по-
лісахариди утворюють із бактеріальними білка-
ми суфруктантні комплекси¸ які володіють влас-
тивостями емульґаторів щодо гідрофобних мо-
лекул нафти [19-21]. Раніше на прикладі сірого 
лісового ґрунту багаторічного перелогу було по-
казано [11], що внесення 5% нафтопродуктів 
призводить протягом доби до зниження чисель-
ності полісахаридсинтезуючих мікроорганізмів 
як у ґрунті без рослин, так і в ризосферному ґру-
нті в 1,7-3,1 рази. Протягом наступного інкубу-
вання забрудненого ґрунту чисельність поліса-
харидсинтезуючих мікроорганізмів у варіантах із 
нафтопродуктами зростала і через 23 доби пере-
вищила показники незабрудненого ґрунту в 9,0-
34,3 рази. У представлених дослідженнях вне-
сення нафтопродуктів призводить до збільшення 
чисельності полісахаридсинтезуючих мікроорга-
нізмів на 24,4-175,4% уже через добу (табл. 1). 
Максимальне зростання чисельності полісаха-
ридсинтезуючих мікроорганізмів спостерігається 
у ризосферному ґрунті. Можливим поясненням 
цих розбіжностей може бути проведення моде-
льних дослідів із використанням ґрунтів різного 
типу: раніше – з сірим лісовим (перелоговий 
стан), у даному випадку – з темно-сірим опідзо-
леним (агроземи).  
Згідно з літературними даними [15], в перший 

місяць після забруднення чорнозему опідзолено-
го нітрифікація та амоніфікація знижуються до 
мінімальних значень. Протягом року кількість 
амонійного азоту підвищується відносно конт-
ролю на 160-300%. Наші спостереження супере-
чать даним дослідників щодо зниження активно-
сті амоніфікації на перших етапах після забруд-
нення. На прикладі перелогового ґрунту [11] і на 
агроземах нами відстежувалася тенденція під-
вищення чисельності та активності амоніфікува-
льних мікроорганізмів одразу після внесення 
нафтопродуктів. Через добу інґібувальною кон-
центрацією нафтопродуктів для амоніфікаторів є 
10-20%, через 23 доби інкубування забрудненого 
ґрунту інґібувальні властивості нафтопродукти 
демонструють лише у концентрації 20%. Нітри-
фікатори відчувають токсичну дію за всіх вивче-
них концентрацій нафтопродуктів при дослі-
дженнях, проведених із використанням перело-
гового ґрунту [11]. Однак, при дослідженнях аг-
роземів і використанні нафтопродуктів у конце-

нтрації 1% інґібувального ефекту не спостеріга-
ється, – чисельність нітрифікаторів або не змі-
нюється, або зростає на 20,2-45,1%. Отже, не 
можна однозначно оцінювати внесок забруднен-
ня нафтопродуктами на протікання амоніфікува-
льних і нітрифікувальних процесів у ґрунтах, 
оскільки характер впливу залежить від рівня за-
бруднення, типу нафтопродуктів (легкі, важкі, 
леткі та ін.), типу ґрунту, наявності рослинності 
на його поверхні і т.п. 
Внесення нафтопродуктів призводить до під-

вищення фітотоксичності ґрунту екстенсивного 
варіанта без фітоценозу – на 11,0%, із фітоцено-
зом – на 14,5%, інтенсивного варіанта без фіто-
ценозу – на 59,4%, із фітоценозом – на 12,8% 
(табл. 3). Вирощування рослин дає змогу знизи-
ти токсичний ефект нафтопродуктів у екстенси-
вному агроземі на 16,9%, у інтенсивному – на 
40,3%. Рослини злакової травосумішки після 
внесення нафтопродуктів гинуть протягом двох-
чотирьох діб, однак мікробний ценоз, який сфо-
рмувався у ризосфері рослин в процесі веґетації, 
залишається життєздатним і міцним протягом 
тривалого часу. 
Спрямованість мінералізаційних процесів у 

ризосферному ґрунті протилежна тій, що спо-
стерігається в ґрунті без рослин. Так, внесення 
нафтопродуктів в екстенсивний агрозем без рос-
лин призводить до зниження індексу педотроф-
ності, коефіцієнта опідзоленості, коефіцієнта 
мінералізації азоту та активності мінералізації 
ґумусу (табл. 3). Внесення нафтопродуктів у ри-
зосферний ґрунт (екстенсивний агрозем) при-
зводить до підвищення індексу педотрофності на 
55,5%, коефіцієнта опідзоленості – 68,6, коефіці-
єнта мінералізації азоту – на 33,3% і зниженню 
активності мінералізації ґумусу на 31,1%. Ана-
логічну закономірність спостерігаємо й для інте-
нсивного агрозему, в ґрунті без рослин внесення 
нафтопродуктів призводить до зниження інтен-
сивності мінералізаційних процесів, а в ризосфе-
рному ґрунті – до підвищення інтенсивності 
освоєння органічної речовини на 26,87%, проце-
су опідзолення – на 30,0%, уповільнення мінера-
лізації ґумусу на 42,1%. Отже, внесення нафто-
продуктів по-різному впливає на перебіг мікро-
біологічних процесів у ґрунтах без рослин і в 
ґрунтах з веґетуючим фітоценозом. У ризосфер-
ному ґрунті, де легкодоступні субстрати для ро-
сту мікроорганізмів продукуються рослинами у 
вигляді кореневих ексудатів, внесені нафтопро-
дукти одразу включаються в метаболізм абори-
генних мікроорганізмів. Очевидно, має місце 
ефект „кометаболізму”, коли легкодоступні суб-
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страти використовуються для початкової дегра-
дації молекул нафтопродуктів. Тип агрозему не 
впливає на спрямованість мінералізаційних про-
цесів, а лише на їхню інтенсивність.  
Висновки: 1. У результаті забруднення наф-

топродуктами темно-сірого опідзоленого ґрунту 
змінюється інтенсивність мінералізаційних про-
цесів: уповільнюється освоєння органічної речо-
вини ґрунту в екстенсивному агроземі на 21,9%, 
в інтенсивному – на 75,9%; зменшується інтен-
сивність процесу мінералізації–імобілізації спо-
лук азоту в екстенсивному агроземі на 28,7%, в 
інтенсивному – на 32,4%; уповільнюється міне-
ралізація ґумусу в екстенсивному агроземі – на 
5,81%, в інтенсивному агроземі – на 11,1%.  

2. Забруднення нафтопродуктами темно-
сірого опідзоленого ґрунту впродовж доби при-
зводить до збільшення чисельності полісахарид-
синтезуючих мікроорганізмів на 24,4-175,4%. 

3. Внесення нафтопродуктів призводить до 

підвищення фітотоксичності ґрунту екстенсив-
ного варіанта без фітоценозу – на 11,0%, із фіто-
ценозом – на 14,5%, інтенсивного варіанту без 
фітоценозу – на 59,4%, із фітоценозом – на 
12,8%. Вирощування рослин дає змогу знизити 
токсичний ефект нафтопродуктів в екстенсивно-
му агроземі на 16,9%, в інтенсивному – на 
40,3%. 

4. Спрямованість мінералізаційних процесів у 
ризосферному ґрунті протилежна тій, що спо-
стерігається в ґрунті без рослин. Внесення наф-
топродуктів в екстенсивний агрозем без фітоце-
нозу призводить до зниження індексу педотроф-
ності, коефіцієнта опідзоленості та мінералізації 
азоту і ґумусу. Внесення нафтопродуктів у ризо-
сферний ґрунт призводить до підвищення індек-
су педотрофності на 55,5%, коефіцієнта опідзо-
леності – 68,6, коефіцієнта мінералізації азоту – 
на 33,3% і зниження активності мінералізації 
ґумусу на 31,1%. 
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