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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку землеробства актуальності набуває на-
прям досліджень мікробіологічних процесів ґру-
нту, де важливим компонентом біологічного 
кругообігу речовин є ґрунтові мікроорганізми. 
Вивчення біологічної активності ґрунту дає змо-
гу вченим більш розширено зрозуміти і виявити 
закономірності у процесах перетворення органі-
чної речовини, враховуючи антропогенний 
вплив на ґрунт та його властивості [7].  
Доведено, що крім обробітку ґрунту, значний 

вплив на біологічну активність його мають сіво-
зміни, попередники та особливості технологій 
вирощування культурних рослин. Із зростанням 
інтенсивності біохімічних процесів підвищуєть-
ся продуктивність сільськогосподарських куль-
тур, відбувається накопичення органічної речо-
вини в ґрунті, покращуються його фізико-хімічні 
властивості та родючість [2–4]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Загальновідомо, що біологічні властивості ґрун-
тів безпосередньо залежать від біорізноманіття 
ґрунтових мікроорганізмів та функціонування 
різних еколого-трофічних груп [6, 7]. 
Біологічна активність ґрунту (БАГ) визначає 

його родючість, екологічний та фітосанітарний 
стан. Окрім того мікроорганізми можуть прояв-
ляти себе в якості індикатора ґрунтів. Це дає 
можливість визначити наявність контамінантів, 
які впливають на показники біологічної актив-
ності, зокрема інтенсивність виділення вуглеки-
слого газу з ґрунту [4]. 
Підвищення родючості ґрунтів у галузі зерно-

виробництва залежить не тільки від внесення 
органо-мінеральних компонентів та якості обро-
бітку, але й від дотримання правил підбору по-
передників, а також правильного ведення корот-
коротаційних сівозмін [1, 3]. 
Визначення БАГ – важливий показник у про-

цесі ведення моніторингу інтенсивності розкла-
дання органічної речовини, що дає змогу оціни-
ти дію органічних і мінеральних добрив та ефек-
тивність впровадження нових технологій виро-
щування. Крім того визначення показника БАГ 
сприяє оптимізації поживного режиму ґрунту та 
збереження його родючості [2, 8]. 
Мета досліджень – встановлення залежності 

біологічної активності ґрунту у посівах пшениці 
озимої від попередників у короткоротаційних 
сівозмінах із різним набором та насиченням зер-
новими культурами.  
Завдання полягає у визначенні інтенсивності 

біологічної активності ґрунту в шарах 0–30 см у 
посівах пшениці озимої залежно від попередни-
ків та частки зернових культур.  
Матеріали і методики дослідження. Дослі-

дження виконували у стаціонарному досліді на 
базі Полтавської державної сільськогосподарсь-
кої дослідної станції ім. М. І. Вавилова Інституту 
свинарства і АПВ НААН на чорноземі типовому 
малоґумусному. Орний шар ґрунту характеризу-
ється такими основними агрохімічними і агрофі-
зичними показниками: вміст ґумусу – 4,9–5,2 %, 
азоту, що легко гідролізується (за Тюріним і Ко-
ноновою) – 119,1–127,1 мг/кг, Р2О5 в оцтовокис-
лій витяжці (за Чиріковим) – 10,0–13,1 мг та об-
мінного калію (за Масловою) – 17,1–20,0 мг на 
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Вивчена залежність біологічної активності ґрун-
ту у посівах пшениці озимої від попередників та 
набору культур у короткоротаційних сівозмінах. 
Виявлено позитивний вплив бобових попередників – 
еспарцету, гороху та сої на біологічну активність 
ґрунтових мікроорганізмів у посівах пшениці ози-
мої в сівозмінах із часткою зернових культур 50; 

66,7; 100 %. У процесі досліджень було встановле-
но, що розміщення пшениці озимої після пшениці 
озимої та пару чорного обумовлювало зниження 
інтенсивності біохімічних процесів у поверхневих 
шарах ґрунту на 17–35 % порівняно з бобовими 

попередниками. 
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100 г ґрунту. Реакція ґрунтового розчину близь-
ка до нейтральної (рН 6,9). Насиченість основа-
ми коливається в межах 30–40 мг·екв./100 г ґру-
нту. Щільність верхнього шару ґрунту становить 
1,05–1,17 г/см3. Схема дослідження включає ві-
сім трипільних сівозмін (горох – пшениця озима 
– буряки цукрові; пар чорний – пшениця озима – 
буряки цукрові; горох – пшениця озима – куку-
рудза; соя – пшениця озима – кукурудза; горох – 
пшениця озима – пшениця озима; горох – пше-
ниця озима – ячмінь ярий; еспарцет піщаний – 
пшениця озима – ячмінь ярий; горох – пшениця 
озима – соняшник) та три чотирипільні сівозміни 
(еспарцет піщаний – пшениця озима – буряки 
цукрові – ячмінь ярий; горох – пшениця озима – 
буряки цукрові – ячмінь ярий; горох – пшениця 
озима – кукурудза – кукурудза). Насичення зер-
новими культурами становило: для трипільних 
сівозмін 33,3–66,7–100 %; для чотирипільних – 
50–75–100 %. Технологія вирощування сільсько-
господарських культур загальноприйнята для 
умов зони. Повторність досліду чотириразова.  
Біологічну активність ґрунту визначали за ме-

тодикою Мішустіна і Петрової [5]. Тривалість 
експозиції льняного полотна становила 60 діб.  
Результати досліджень. Особливістю погод-

них умов за 2009–2011 рр. досліджень у період 
експозиції льняного полотна було недостатнє 
зволоження. Надходження опадів становило 
близько 35–50 % від багаторічної норми, а пере-
вищення середньодобової температури повітря –
2,2–3,0 °С порівняно з багаторічною. 
У процесі оцінки інтенсивності розкладання 

целюлози у посівах пшениці озимої залежно від 
попередників було виявлено зниження біологіч-

ної активності ґрунту у шарі 10–20 см на 1–2,5 % 
та 20–30 см на 5 % порівняно з верхнім шаром 
ґрунту 0–10 сантиметрів. 
Серед трипільних сівозмін найвищу актив-

ність розкладання целюлози у посівах пшениці 
озимої за період досліджень, як у верхньому ша-
рі (0–10 см), так і в інших шарах (10–30 см) від-
мічено у сівозміні 7 із попередником еспарцет 
піщаний, який вирощували після ячменю ярого 
та після гороху – (сівозміна 8), який вирощували 
після соняшника. У середньому в орному шарі 
ґрунту рівень біологічної активності в цих сіво-
змінах становив 19,9 % (див. табл.). 
Виявлено, що розміщення пшениці озимої у  

зерно-просапній сівозміні з буряками цукровими 
(сівозміна 1) обумовлює зниження активності 
розкладання льняного полотна у всіх досліджува-
них шарах і в середньому 17,2 % від його маси.  
За повторного розміщенням пшениці озимої (сі-
возміна 5) біологічна активність ґрунту виявилася 
найнижчою (14,2 %). У ході досліджень було ви-
явлено, що розміщення пшениці озимої після сої 
(сівозміна 4) із часткою зернових 100 % позитив-
но впливало на інтенсивність розкладання льня-
ного полотна у нижніх шарах ґрунту. У поверх-
невому шарі ґрунту вона дорівнювала 15,9 %, тоді 
як із поглибленням до 10–20 та 20–30 см – 17,0; 
16,6 % відповідно. Таке явище пояснюється піз-
нім збиранням сої, порівняно з іншими попе-
редниками (гороху, еспарцету, пшениці озимої), 
недостатніми запасами продуктивної вологи і  
меншою кількостю рослинних решток на поверх-
ні в той час, як біогенні процеси проходили в ни-
жніх кореневмісних шарах ґрунту.  

 Інтенсивність розкладання льняного полотна у посівах пшениці озимої  
залежно від попередників та насичення зерновими, 2009–2011 рр., % до вихідної маси 

Інтенсивність розкладання льняного полотна 
шар ґрунту, см 

С
ів
о-

зм
ін
а Попередник,  

передпопередник  
Частка  

зернових у 
сівозміні, % 0–10 10–20 20–30 0–30 

2 Пар чорний – буряки цукрові 33,3 14,2 13,9 14,4 14,2 
1 Горох – буряки цукрові 66,7 19,2 18,1 14,3 17,2 
7 Еспарцет – ячмінь ярий 66,7 21,4 19,0 19,3 19,9 
8 Горох – соняшник 66,7 21,4 21,5 16,6 19,9 
3 Горох – кукурудза 100 20,0 18,2 15,1 17,8 
4 Соя – кукурудза 100 15,9 17,0 16,6 16,5 

Горох – пшениця озима 100 18,7 17,1 14,5 16,8 5 Пшениця озима – горох 100 14,2 13,7 13,3 13,7 
6 Горох – ячмінь ярий 100 18,0 17,7 16,9 17,6 
9 Еспарцет – ячмінь ярий 50 21,7 21,3 20,4 21,1 

10 Горох – ячмінь ярий 75 18,9 18,3 18,6 18,6 
11 Горох – кукурудза 100 21,2 21,2 17,3 19,9 

НІР05 3,53 3,26 3,19 1,37 
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Рис. Інтенсивність розкладання целюлози залежно від вмісту продуктивної вологи  

в ґрунті, середнє за 2009–2011 рр. 
Доведено, що післяжнивні рештки бобових 

культур містять достатню кількість азоту порівня-
но зі злаковими і сприяють активізації мікробіоло-
гічних процесів та краще мінералізуються [6].  
Розміщення поля пару чорного (сівозміна 2) 

після буряків цукрових призводило до зниження 
біологічної активності ґрунту у посівах пшениці 
озимої, значення якого знаходилося в межах 
13,9–14,4 %.  
Найвищу біологічну активність в орному шарі 

ґрунту у посівах пшениці озимої серед чотири-
пільних сівозмін відмічено після еспарцету, який 
вирощували на зелений корм і розміщували піс-
ля буряків цукрових (сівозміна 9) – 21,1 % із ча-
сткою зернових 50 %. Вирощування пшениці 
озимої у зерно-просапній сівозміні (11) після 
гороху з двома полями кукурудзи зумовлювало 
зростання біологічної активності в орному шарі 
ґрунту на 6–33 % порівняно із трипільними зер-
новими сівозмінами. 
У процесі аналізу біологічної активності ґрун-

ту у посівах пшениці озимої було виявлено, що 
розкладання целюлози перебуває в прямій за-
лежності від вмісту продуктивної вологи в ґрунті 
та попередників (див. рис.). 
Таким чином, було визначено, що найвища 

біологічна активність ґрунту (21,1 %) досягалась 
у посівах пшениці озимої після еспарцету 
(сівозміна 10), де вміст продуктивної вологи в 
орному шарі ґрунту становив 28,6 мм, а насичен-

ня зерновими становило 50 %. 
Вирощування пшениці озимої після пшениці 

озимої зумовлювало порушення водного режиму 
ґрунту і цим самим – зниження біологічної 
активності ґрунту. Одночасно, оптимальний 
водний режим створювався за вирощування її по 
пару чорному, проте біологічна активність 
ґрунту була низькою через недостатню кількість 
рослинних решток, що обумовлено специфікою 
попередника. 
Отже, розміщення пшениці озимої після 

кращого попередника у сівозміні з оптимальним 
насиченням зерновими культурами та дотриман-
ня технології вирощування дає змогу підвищити 
рівень біологічної активності ґрунту, поліпшити 
біогенну трансформацію органічної речовини 
мікроорганізмами й водночас – фітосанітарний 
стан і родючість ґрунту.  
Висновки. У ході встановлення впливу попе-

редників пшениці озимої на процеси розкладан-
ня рослинних компонентів у ґрунті виявлено:  

1. Найвища біологічна активність в орному 
шарі ґрунту досягається після бобових трав ба-
гаторічних – еспарцету – 18,6 % та зернобобових 
гороху та сої – 21,1; 16,5 % відповідно. 

2. За умови вирощування пшениці озимої по 
пару чорному та після пшениці озимої інтенсив-
ність розкладання целюлози знижується на 17–
35 % відносно бобових попередників. 
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