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У статті наведено результати вивчення впливу сівозміни і сорту на 
мікробіологічні показники ґрунту агроценозів соняшнику при 
вирощуванні на чорноземі звичайному вилугуваному і чорноземі 
південному в умовах південного Степу України. Встановлено зростання 
напруженості процесів мінералізації (коефіцієнт мінералізації 1,61) у 
ґрунті агрофітоценозу соняшнику сорту Чумак. 
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Вступ. Соняшник – одна з провідних олійних культур степової зони 

України, олію якої цінують за високі смакові якості та переваги перед іншими 
рослинними жирами. Формування врожаю соняшнику значною мірою залежить 
від впливу агрометеорологічних факторів і рівня реакції культури на умови 
середовища [1]. Потенційна врожайність олійних культур, що закладена в їх 
морфогенетичній програмі реалізується тільки за оптимальних умов [2]. Тому до 
сучасної селекції соняшнику, поряд з підвищенням врожайності й олійності, 
висуваються вимоги створення екологічно пластичних, посухостійких, 
пристосованих до несприятливих умов сортів і гібридів соняшнику [1]. 

Визначною умовою одержання високої продуктивності олійних культур, 
зокрема соняшнику, є оптимізація складного комплексу гідрометеорологічних і 
агротехнічних факторів, серед яких провідна роль надається ґрунтово-
кліматичним умовам. Враховуючи вимогливість соняшнику до вологи і 
поживних речовин за інтенсивних технологій вирощування, підвищується 
значення агротехнічних заходів, особливо їх розміщення після кращих 
попередників у сівозмінах [3-5].  

Сівозміни є найважливішим ланцюгом біологічного землеробства. 
Вирощування в сівозміні різних сільськогосподарських культур, які збагачують 
ґрунт різноякісними органічними речовинами рослинних залишків, дозволяє 
цілеспрямовано впливати на ґрунтово-мікробіологічні процеси і кругообіг 
елементів, що пов'язаний з ними, у системі ґрунт – рослина [6]. 

У агроекосистемах мікроорганізми є основним фактором 
ґрунтоутворення, живлення рослин і фітосанітарного стану ґрунту [7]. 
Функціональна активність мікроорганізмів є основою кругообігу речовин та 
енергії, у результаті якого формується ґрунт і його родючість, адже саме від 
мікробіологічної активності залежить доступність для культур основних 
елементів живлення.  

Висока активність мікробіологічних процесів сприяє поліпшенню 
показників ефективності родючості ґрунтів: ферментативної активності, 
нітрифікаційної здатності, фітосанітарного стану ґрунтів.  
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Останнім часом у фермерських господарствах відмічається тенденція до 
необґрунтованого збільшення площ посівів і неконтрольованого збільшення 
питомої ваги соняшнику в сучасних сівозмінах. Тому метою наших досліджень 
було порівняння біологічного стану чорнозему звичайного вилугуваного і 
чорнозему південного в агрофітоценозах соняшнику за умов вирощування в 
короткоротаційних сівозмінах на богарі за мікробіологічними та інтегральними 
показниками. 

Матеріал та методи досліджень. Робота виконувалась у Запорізькому 
національному університеті впродовж 2012-2013 рр. 

Зразки ґрунту для мікробіологічного аналізу відбиралися на полях 
фермерського господарства, що знаходиться у Михайлівському районі 
Запорізької області.  

Комплекс ґрунтових мікроорганізмів вивчали в ланках 2-х варіантів 
короткоротаційних паро-зерно-просапних сівозмін, насичених соняшником: пар 
чорний – соняшник – пшениця озима – соняшник (ґрунт – чорнозем звичайний 
малогумусний вилугуваний); пар – соняшник – ячмінь озимий – соняшник  
(ґрунт – чорнозем південний). Агротехніка вирощування – загальноприйнята для 
зони південного Степу України. Застосовувалась тільки мінеральна система 
удобрення. 

Досліджувався ґрунт агрофітоценозів соняшнику сортів Березанський і 
Чумак (ґрунт – чорнозем звичайний малогумусний вилугуваний, попередник – 
пшениця озима); сорту Прометей та гібрида Надійний  (ґрунт – чорнозем 
південний, попередник – ячмінь озимий). Зразки ґрунту відбирали з орного шару 
0-20 см після збору врожаю. Контролем слугував ґрунт чорного пару. 

Сорт Прометей селекції ІОК НААН відноситься до скоростиглої групи. 
Як високопродуктивний сорт рекомендований для вирощування в умовах півдня 
України і Лісостепу (занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 
2001 р.). 

Гібрид Надійний – створений в результаті сумісної роботи ІОК НААН і 
Всеросійського НДІ олійних культур (м. Краснодар), належить до класу 
трьохлінійних гібридів скоростиглої групи (занесений до Державного реєстру 
сортів рослин України з 2004 р.).  

Сорт Чумак (Україна), створений методом мiжсортової гібридизації (до 
Державного реєстру сортів рослин України занесений з 2001 року).  

Сорт Березанський (Росія) – ранньостиглий сорт соняшнику, 
рекомендований до культивування в основних зонах вирощування соняшнику. 

Відбір ґрунтових зразків, виділення, культивування бактерій і 
мікроскопічних грибів проводили за загальноприйнятими в ґрунтовій 
мікробіології методиками [8]. Для обліку чисельності деяких еколого-трофічних 
груп мікроорганізмів використовували оптимальні середовища: для 
амоніфікаторів, що утилізують органічні сполуки азоту – м’ясо-пептонний агар 
(МПА), для бактерій, що утилізують мінеральні сполуки азоту – крохмаль-
аміачний агар (КАА), для нітрифікаторів – середовище Виноградського (СВ); для 
мікроскопічних грибів використовували середовище Чапека (ЧА). Чисельність 
мікроорганізмів, що виросли, виражали у колонієутворювальних одиницях 
(КУО) у 1 грамі ґрунту. 

Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням 
пакета прикладних програм  Exel.  
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Результати досліджень та їхнє обговорення. Чисельність ґрунтової 
мікрофлори піддається значним коливанням в залежності від типу ґрунтів, 
вологозабезпечення вегетаційного сезону, способів основного обробітку ґрунту, 
сівозміни, набору культур і порядку їх чергування. Порівняльний аналіз 
кількісних характеристик мікробного угруповання показав, що кількість бактерій 
і мікроскопічних грибів у зразках ґрунту, відібраних із агрофітоценозів 
соняшнику коливалась у залежності від типу ґрунту, сівозміни та сорту 
соняшнику (табл. 1).  Загальна чисельність бактерій (КУО/г ґрунту) у чорноземі 
звичайному вилугуваному становила в контролі 11,2 млн, у ґрунті після сорту 
Березанський і сорту Чумак відповідно 16,6 та 17,6 млн. Показники чисельності 
бактеріальної мікрофлори в чорноземі південному були дещо меншими як для 
ґрунту під чорним паром (8,6 млн КУО/г ґрунту), так і в агрокультурі: гібрид 
Надійний – 15,13 млн КУО/г ґрунту, сорт Прометей – 14,8 млн КУО/г ґрунту. 
Слід зазначити, що показники чисельності мікробного угруповання чорного пару 
на чорноземі звичайному вилугуваному в 1,3 рази перевищували ті самі 
показники чорнозему південного. 

 
Таблиця 1 

Чисельність мікроорганізмів деяких еколого-трофічних груп  ґрунту 
агрофітоценозів соняшнику в умовах південного Степу України  

(дані за 2012 р.) 
 

Варіант 

Чисельність,  КУО/г грунту 
Бактерії, млн 

Гриби, 
тис. Усього 

Амоніфікат
ори на 
МПА 

Імобілізато
ри азоту на 

КАА 

Нітрифіка-
тори  на 

середовищі 
Виноград-

ського 
Чорнозем звичайний вилугуваний 

Чорний пар 11,17±0,98 4,40±0,13 4,66±0,11 2,11±0,09 69,42±4,92 

Сорт 
Березанський 

16,58±0,26* 
6,45±0,16* 8,87±0,13* 1,26±0,06* 90,41±14,4 

Сорт Чумак 17,55±0,41* 
6,14±0,17* 9,87±0,24* 1,54±0,07* 62,53±1,39 

Чорнозем південний 

Чорний пар 
8,63±0,25 

3,72±0,12 3,82±0,13 1,09±0,12 
71,18±12,9

1 
Гібрид  

Надійний  
15,31±0,92* 

5,55±0,14 7,67±0,14* 1,28±0,07 60,41±6,31 

Сорт 
Прометей 

14,81±1,08* 
5,84±0,15 7,13±0,13* 1,84±0,06 80,05±9,09 

Примітка: *відмінності від контролю суттєві при  р<0,05 
 

Загальновідомо, що за мінеральної системи удобрення при застосуванні 
помірних доз мінеральних добрив не відбувається суттєвих змін у мікробному 
ценозі ґрунту: незначно підвищується чисельність амоніфікаторів [9]. 
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Чисельність бактерій, що утилізують органічний азот, у ґрунтах агроценозів 
соняшнику на чорноземі звичайному та чорноземі південному відповідно в 1,5–
1,6 рази перевищувала показники ґрунту чорного пару. Кількість 
мікроорганізмів, що асимілюють мінеральні форми азоту, у досліджуваних типах 
ґрунтів удвічі перевищували показники чорного пару. 

Чисельність нітрифікуючих бактерій, які відповідають за кінцевий етап 
мінералізації органічної речовини, на чорноземі звичайному вилугуваному 
становила 1,26–1,54 млн КУО/г ґрунту, у чорноземі південному – 1,28–1,87 млн 
КУО/г ґрунту. У чорноземі звичайному кількість нітрифікаторів у ґрунті чорного 
пару в 1,7 рази перевищували показники сорту Березанський і в 1,4 рази – сорту 
Чумак. Протилежна картина спостерігалась у чорноземі південному: чисельність 
бактерій цієї групи в ґрунтах агроценозів гібриду Надійний і сорту Прометей 
перевищувала показники чорного пару в 1,2 та 1,7 рази відповідно. 

Нітрифікатори є найбільш вимогливими щодо умов середовища, більш 
активно розвиваються за умов зволоження. Присутність розчинних органічних 
сполук, а також прискорення процесів мінералізації пригнічує розвиток 
нітрифікаторів. Зростання кількості нітрифікаторів свідчить про наявність певної 
кількості амонійних сполук у ґрунті, тоді як зменшення чисельності цієї групи 
мікроорганізмів свідчить про гальмування процесів нітрифікації у досліджуваних 
ґрунтах. 

Порівняльний аналіз кількісних характеристик мікроскопічних грибів, 
виділених з ґрунту агрофітоценозів соняшнику на Чапек-агарі, не виявив значних 
відмінностей загальної чисельності пропагул грибів у чорноземі звичайному 
вилугуваному і чорноземі південному. Проте, чисельність мікроміцетів у ґрунті 
після соняшнику сорту Березанський перевищувала майже в 1,4 рази показники 
сорту Чумак та в 1,5 рази показники чорного пару. У чорноземі південному 
найбільша кількість мікроміцетів була зареєстрована в ґрунті агрофітоценозу 
соняшнику сорту Прометей, яка становила 80,05 тис. КУО/г ґрунту. Зростання 
чисельності мікроміцетів у ґрунті може бути свідченням підвищення його 
загальної токсичності, що в свою чергу є наслідком необґрунтованого 
збільшення питомої ваги соняшнику в сівозмінах. 

Для оцінки активності мікробіологічних процесів, які відбуваються в 
ґрунті сівозмін, розраховували коефіцієнти, що відбивають домінуючу дію тієї 
або іншої групи мікроорганізмів (табл. 2).  

Таблиця 2 

Коефіцієнти  мінералізації-іммобілізації (КАА/МПА) 
 

Варіант 
Коефіцієнт мінералізації-

іммобілізації 

Чорнозем звичайний вилугуваний 
Чорний пар 1,05 

Сорт Березанський 1,38 
Сорт Чумак 1,61 

Чорнозем південний 
Чорний пар 1,03 

Гібрид Надійний F1 1,38 
Сорт Прометей 1,22 
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Зростання пулу бактерій, які утилізують мінеральні форми азоту, що 
визначали за ростом на крохмаль-аміачному середовищі (КАА), вказує на 
активність мінералізації органічних азотистих сполук. Тому відношення 
чисельності цих бактерій до загальної кількості амоніфікаторів, що ростуть на 
м’ясо-пептонному агарі (МПА), відбиває відносну величину коефіцієнта 
мінералізації-іммобілізації.  

Зростання коефіцієнта мінералізації-іммобілізації свідчить про посилення 
мінералізаційної функції мікробного ценозу. 

   Нашими дослідженнями встановлено зниження чисельності 
амоніфікаторів, які використовують для свого розвитку органічні сполуки азоту, 
що може бути обумовлено винесенням значної кількості поживних речовин із 
ґрунту у вигляді врожаю культур. Проте зросла кількість мікроорганізмів, що 
асимілюють мінеральні форми азоту, що відбилося на розрахованих коефіцієнтах 
мінералізації-іммобілізації. Так, у чорноземі звичайному найменший коефіцієнт 
мінералізації був у контролі, який дорівнював1,05 проти 1,38 і 1,61 під 
культурами.  

Як свідчать дані таблиці 2, найбільш несприятливі умови склалися в 
агрофітоценозі соняшнику сорту Чумак. У чорноземі південному процеси 
мінералізації після соняшнику сорту Прометей і гібрида Надійний відбувались 
повільніше, однак коефіцієнти мінералізації-іммобілізації перевищували 
показники чорного пару.  

У цілому, серед усіх варіантів, що досліджувались, найменш напруженими 
процеси мінералізації-іммобілізації були в ґрунті після соняшника сорту 
Прометей (чорнозем південний). 

Попри те, що попередниками соняшнику були озимий ячмінь і озима 
пшениця, які є найкращими попередниками [10], у досліджуваних ґрунтах 
спостерігалось зменшення чисельності органотрофів і нітрифікаторів на тлі 
зростання загальної чисельності бактерій, що утилізують мінеральні форми 
азоту. Це свідчить про те, що при вирощуванні соняшнику в короткоротаційній 
сівозміні в ґрунті агрофітоценозів виникає проблема дефіциту органічної 
речовини, що пов’язано з відчуженням значної частини фітомаси врожаю 
вирощуваних культур. Внаслідок цього знижується рівень гуміфікації, посилення 
процесів мінералізації і збільшення інших втрат органічної речовини через 
розпушування ґрунту та тривалий період, коли його поверхня залишається без 
рослинного покриву. 

Введення в сівозміну поля чорного пара сприяло зростанню в ґрунті 
кількості нітрифікаторів лише у варіанті з чорноземом звичайним вилугуваним, 
тоді як у чорноземі південному їхня кількість була в 1,2 -1,3 рази нижчою в 
порівнянні з ґрунтом після соняшнику. 

Висновки  
В результаті проведених досліджень встановлено, що порушення 

структури посівів на полях фермерського господарства при вирощуванні культур 
у короткоротаційних сівозмінах, насичених соняшником, призводить до 
порушення балансу в мікробоценозі ґрунту, що відбивається на зменшенні 
чисельності нітрифікаторів, посиленні мінералізаційної функції мікробного 
ценозу і напруженості процесів мінералізації-іммобілізації. 

Проблема дефіциту органічної речовини в ґрунті агрофітоценозів, що 
виникає при вирощуванні соняшника в короткоротаційній сівозміні на богарі, 
може відбиватись на врожайності наступних культур. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЕВООБОРОТОВ И СОРТА НА 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВ АГРОЦЕНОЗОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ 

 
Н.И. Костюченко 

 
В статье приведены результаты изучения влияния севооборотов и 
сорта на микробиологические показатели почв агроценозов 
подсолнечника при выращивании на черноземе обыкновенном 
выщелоченном и черноземе южном в условиях южной Степи Украины. 
Показано возрастание напряженности процессов минерализации 
(коэффициент минерализации 1,61) в почве агроценоза подсолнечника 
сорта Чумак. 

 
Ключевые слова: агрофитоценоз, микрофлора, микробиоценоз, 
микробиологический  показатель, севооборот, сорт.  



Науково‐технічний	бюлетень	Інституту	олійних	культур	НААН,	№	21,	2014:	90‐96 

©	Н.І.	Костюченко	

96	

EFFECT OF CROP ROTATION AND VARIETY ON 
MICROBIOLOGICAL PARAMETERS OF SOIL IN AGROCENOSES 

OF SUNFLOWER IN CONDITIONS OF SOUTHERN STEPPE  
OF UKRAINE 

 
N.I. Kostyuchenko 

 
 

The results of studying the influence of crop rotation and variety on soil 
microbiological parameters in agrocenoses of sunflower when grown on 
ordinary chernozem and leached chernozem in conditions of southern 
Steppe of Ukraine are presented. The increase in intensity of mineralization 
processes in the soil of agrophytocenosis for sunflower variety Chumak is 
shown. 
 
 

Keywords: agrophytocenosis, microflora, microbiocenosis, microbiological 
parameters, crop rotation, variety. 
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