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ЛАБОРАТОРІЯ ГРУНТОВОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ. 
НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Л абораторія створена у 1997 р. 
на базі існуючої наукової групи 
в лабораторії біологічного 

азоту. Лабораторія спочатку отри-
мала назву «біологічної трансформа-
ції азоту», пізніше (у 2015 р.) у зв’язку 
з появою нових напрямів досліджень, 
перейменована в лабораторію ґрун-
тової мікробіології. Тривалий час 
(з 1997 по 2009 р.) її очолював доктор 
сільськогосподарських наук, профе-
сор, академік НААН Віталій Васильо-
вич Волкогон. З 2010 р. лабораторією 
керує кандидат сільськогосподарських 
наук Світлана Борисівна Дімова.

Основні напрями досліджень:
- особливості біологічної транс-

формації азоту в агроценозах за дії біологічних та 
абіотичних чинників у технологіях вирощування 
сільськогосподарських культур; обґрунтування 
екологічно оптимальних систем удобрення за по-
казниками біологічного тестування;

- вплив на перебіг процесів азотфіксації і бі-
ологічної денітрифікації передпосівної бактериза-
ції, фітогормонів та їх синтетичних аналогів;

- розробка технологій виготовлення і засто-
сування ефективних мікробних препаратів комп-
лексної дії на основі активних селекціонованих 
штамів бактерій та оптимальної для рослин кіль-
кості фітогормонів;

- розробка технологій керованого компосту-
вання органічної речовини (гній, курячий послід) 
для створення біоорганічних добрив з високим 
вмістом агрономічно корисних мікроорганізмів 
та фізіологічно активних сполук;

- спрямованість процесів мінералізації-син-
тезу органічної речовини у ґрунтах агроценозів за 
дії антропогенних чинників.

На час створення лабораторії співробітниками 
були налагоджені газохроматографічні методи 

визначення активності процесів азот-
фіксації і денітрифікації, у ході дослі-
джень запропоновано окремі їх мо-
дифікації (визначення ацетиленовим 
методом активності азотфіксації і біо-
логічної денітрифікації in situ [1, 4, 27], 
потенційної нітрогеназної активності 
на корінні рослин [4, 32]). 

Враховуючи ту обставину, що 
в ґрунтах за впливу численних фак-
торів здійснюються протилежні в бі-
ологічному колообігу азоту процеси 
– надходження азоту з повітря вна-
слідок діяльності азотфіксувальних 
бактерій, і непродуктивні втрати че-
рез інтенсифікацію процесів нітри-
фікації та денітрифікації, з’явилося 

розуміння того, що в практичній площині мікро-
біологічними дослідженнями можна обґрунтувати 
компромісний варіант: умови, за яких в агроцено-
зах спостерігається висока активність азотфікса-
ції і невисока – біологічної денітрифікації. Ці мір-
кування підсилювалися тією обставиною, що одні 
й ті ж бактерії можуть здійснювати, залежно від 
умов їхнього розвитку, як фіксацію атмосферного 
азоту, так і біологічну денітрифікацію. Зазначені 
особливості азотного метаболізму представни-
ків окремих груп мікроорганізмів обумовили осо-
бливу увагу колективу лабораторії до визначення 
показників мікробної активності в кореневій зоні 
культурних рослин і як критерію біологічного 
стану агроценозів, і як вихідних даних при розра-
хунках екологічно допустимих норм азотних до-
брив за вирощування тих чи інших сільськогоспо-
дарських культур. 

На початку проведення запланованих дослі-
джень вже було сформульовано поняття опти-
мальних для перебігу процесу асоціативної азот-
фіксації концентрації доз мінеральних добрив як 
доз, що не перевищують фізіологічних потреб 
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рослин у зв’язаних сполуках 
азоту [48, 52]. Нашими до-
слідженнями на той час [2, 3] 
було показано, що внесення 
до ґрунту мінерального 
азоту сприяє різкому збіль-
шенню чисельності азотфік-
сувальних бактерій у коре-
невих сферах рослин, однак 
нітрогеназна активність у ді-
азотрофів при цьому прояв-
ляється спочатку у варіан-
тах із внесенням невисоких 
норм азотних добрив. Міне-
ральний азот у високих кон-
центраціях репресує синтез 
нітрогенази у мікроорганіз-
мів, хоча їхня чисельність 
при цьому є високою. Зрос-
тання азотфіксувальної ак-
тивності в таких варіантах 
спостерігається через дея-
кий час після внесення до-
брив – після зниження кон-
центрації зв’язаного азоту 
до оптимального рівня.

Слід зазначити, що ра-
ніше, працюючи над пи-
танням сумісності процесу 
азотфіксації і азотного міне-
рального удобрення, мікро-
біологи ставили перед со-
бою за мету обґрунтувати 
таку норму добрив, за вне-
сення якої в агроценози на-
дійде найбільша кількість 
атмосферного азоту, і тим 
самим поліпшити живлення 
рослин за рахунок цього 
джерела. Ми підійшли до да-
ної проблеми з іншого боку, 
а саме: як за допомогою кри-
терію активності азотфікса-
ції в кореневій зоні рослин 

Дослідження на газовому хроматографі проводить старший науковий 
співробітник, канд. с.-г. наук К. І. Волкогон 
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тестувати не лише екологічно оптимальні, але й 
екологічно допустимі норми азотних добрив [7, 8, 
10, 14, 50], адже фізіологічну оптимальність удо-
брення можна ототожнювати з екологічною. Ви-
значивши продуктивність азотфіксації в корене-
вій зоні культурних рослин за вегетаційний період, 
залежно від норм застосованих азотних добрив, 
та порівнявши з показниками контрольного (без 
внесення мінерального азоту) варіанту, можемо 
вважати екологічно допустимими ті, за викорис-
тання яких продуктивність досліджуваного про-
цесу є вищою, ніж на контролі. Отже, фізіологічно 
(екологічно) оптимальними дозами добрив вва-
жатимуться ті, які забезпечили найвищу продук-
тивність процесу. Допустимими – такі, що сприя-
ють надходженню атмосферного азоту в кількості 
не меншій, ніж це має місце в контрольному варі-
анті.

Екстраполяція результатів визначення ак-
тивності азотфіксації можлива також і за іншим 
принципом: виявлення доз мінерального азоту, які 
триваліший час сприяють підвищеній порівняно 

з контролем активності даного процесу. У цьому 
випадку можна значно спростити і сам аналіз. 
Якщо для дослідження продуктивності процесу 
азотфіксації необхідне проведення складних і зна-
чних за обсягами процедур, що включають дослі-
дження in situ, то для встановлення реакції ризос-
ферних діазотрофів на ту чи іншу дозу мінеральних 
добрив у конкретний відрізок часу можна дослі-
дити потенційну нітрогеназну активність у ри-
зосферному ґрунті або безпосередньо на корінні. 
Останній варіант виявився найзручнішим з кіль-
кох міркувань. Насамперед, активність азотфікса-
ції діазотрофів коріння є вищою за показники ак-
тивності в ризосферному ґрунті. Крім того, відбір 
зразків ґрунту ризосфери надзвичайно складно 
стандартизувати. Через це досить часто спостері-
гаються значні розбіжності в одержаних результа-
тах, які неможливо обрахувати статистично. Вико-
ристання як об’єкта досліджень відмитого коріння 
рослин стандартизувати досить просто, адже сту-
пінь відмивання його від частинок ґрунту можна 
зробити контрольованим. Відбір первинної і вто-

ринної кореневої сис-
теми для аналізу також 
не є складним.

Додатковим тес-
том доцільності вико-
ристання азотних до-
брив у конкретних 
агроценозах є визна-
чення активності по-
тенційної біологічної 
денітрифікації на ко-
рінні рослин. У цьому 
випадку принцип від-
бору доцільних для ви-
користання кількос-
тей добрив базується 
на виборі такої дози, 
яка не характеризу-
ється високими, порів-
няно з контрольними, 
показниками емісії за-
кису азоту. При цьому 

Створені в лабораторії біопрепарати 
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потенційна активність денітрифікації також ви-
значається на корінні [28].

Таким чином, нами в ході досліджень розроб-
лено методику визначення екологічно допусти-
мих норм мінерального азоту. Її апробовано в по-
льових дослідах з кукурудзою, пшеницею озимою, 
ячменем ярим, картоплею, злаковими травами за 
вирощування сільськогосподарських культур на 
різних типах ґрунтів.

У ході досліджень виникла цілком логічна кон-
статація: значенням екологічно доцільних доз мі-
нерального азоту будуть відповідати і певні по-
казники урожайності сільськогосподарських 
культур. При цьому говорити про підвищення їх 
урожайності не можна, адже всі позитивні (щодо 
збільшення урожайності) зміни будуть супро-
воджуватися збільшенням норм азотних добрив 
і характеризуватися як екологічно недоцільні. Од-
нак, фізіологічні потреби в азоті для рослин можна 
збільшити шляхом застосування таких агропри-
йомів, які сприяють інтенсифікації їх росту і роз-
витку. Такими прийомами можуть бути стимуля-
тори росту рослин (як природного походження, 
так і їх синтетичні аналоги), мікробні препарати, 
мікроелементи тощо. Принципи зміни фізіологіч-
ного оптимуму в мінеральному азоті для культур-
них рослин нескладні – ініціація розвитку обумов-
лює активізацію конструктивного метаболізму, 
відповідно, синтезу біомаси, для формування якої 
потрібна збільшена, порівняно з традиційними 
умовами, кількість сполук азоту. При цьому підви-
щене засвоєння рослинами мінеральних азотних 
сполук сприяє зменшенню їх вмісту в ризосфер-
ному ґрунті і покращенню екологічної ситуації, 
про що свідчить відновлення активності азотфік-
сації. За використання чинників активізації росту 
і розвитку культурних рослин дози азоту, які за 
традиційних умов є надлишковими, стають фізіо-
логічно (й екологічно) доцільними [6, 9, 23, 51].

Як відомо, застосування фітогормонів аук-
синового та цитокінінового класів при вирощу-
ванні бобових рослин активно впливає на перебіг 
процесу симбіотичної азотфіксації. Такого ви-
сновку прийшли ще в середині 60-х років окремі 

дослідники [41, 42, 44, 45]. Проте на час прове-
дення досліджень застосування зазначених речо-
вин у технологіях вирощування бобових культур 
було економічно невигідним, тож ці роботи зали-
шалися тривалий час незатребуваними. Інша си-
туація склалася на початок ХХІ ст. Фізіологами 
рослин та біохіміками було синтезовано низку 
аналогів фітогормонів, які характеризувалися ви-
сокою ефективністю і низькою собівартістю. До 
цього часу були проведені також фундаментальні 
дослідження, які дали змогу значною мірою зро-
зуміти механізм дії окремих фізіологічно актив-
них речовин на інокуляційний процес. Працюючи 
в цьому напрямі, ми показали, що аналогічний 
вплив ауксини і цитокініни мають також і на фор-
мування активних азотфіксувальних асоціацій ді-
азотрофів з небобовими рослинами [5, 13, 21, 29]. 

Вміст фітогормонів методом ІФА досліджує завідувач 
лабораторії, канд. с.-г. наук С. Б. Дімова
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Механізм дії фітогормонів на прояв асоціативної 
азотфіксації в цьому випадку має більшою мі-
рою опосередкований характер [5]. Так, зокрема, 
фітогормони або їх синтетичні аналоги активно 
впливають на розвиток кореневої системи, тим 
самим надаючи азотфіксаторам додаткову нішу 
для розвитку. Позитивно діючи на хлоропласто-
генез і процес фотосинтезу, фізіологічно активні 
речовини забезпечують надходження в кореневу 
зону збільшеної кількості фотоасимілятів, що 
також сприяє активізації процесу азотфіксації. 
Крім того, стимулятори росту, позитивно діючи 
на розвиток рослин, сприяють збідненню прико-
реневої зони на сполуки азоту, що є додатковим 
чинником активізації процесу азотфіксації, адже 
відомо, що діазотрофи, за умови забезпечення 
їх вуглецем і дефіциту азоту в середовищі, син-
тезують нітрогеназу і переходять до активного 
зв’язування азоту з атмосфери.

На наш погляд [13], це значною мірою пояснює 
також і роль відомого ефекту забезпечення іноку-
ляційного процесу (як у випадку бобових рослин, 
так і небобових) великою кількістю інокулюму. 
Згідно з нашою гіпотезою, оптимальна кількість 
бактеріальних клітин в інокулюмі може бути зна-
чно меншою за загальноприйняту в мікробіології.

Вважається [43], що бактеріальний титр у бі-
опрепаратах повинен бути не нижчим за 1 млрд. 
клітин в 1 г субстрату (з розрахунку, що при іно-
куляції навантаження бактерій на одну насінину 
повинно бути як мінімум 105 клітин (а для окре-
мих культур – і 106 [35]). Така кількість бактерій 
підібрана на основі численних досліджень і її ефек-
тивність при інокуляції не викликає сумніву. Сум-
нів є в іншому: а чи потрібна така велика доза іно-
кулюму? Адже відомо, наприклад, що чисельність 
бульбочок на корінні бобових рослин складає в се-
редньому (і в залежності від виду рослини) всього 

Дослід з біокомпостування органічної речовини
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30 – 500 одиниць. Тобто, нодуляційний потенціал 
невисокий і, теоретично, для успішної інокуля-
ції цілком достатньо 30 – 500 бактеріальних клі-
тин. Якщо ж зважити на дослідження, які свідчать 
про виникнення у рослин системної негативної 
відповіді до додаткового інфікування після утво-
рення перших бульбочок [49], та повідомлення 
щодо існування фіксованої кількості зв’язувальних 
сайтів для азоспірил на одиницю кореневої по-
верхні [46], прийдемо висновку, що 99,9 % бакте-
ріальних клітин інокулюму не бере безпосеред-
ньої участі в інокуляційному процесі. Навіть якщо 
взяти до уваги умови конкурентного середовища 
в зоні паростків, цей відсоток не буде помітно зни-
женим. Між тим, до певної межі існує пряма ко-
реляція між титром інокулюму і ефективністю 
бактеризації. Є.М. Мішустін і В.К. Шильникова 
[37, 38], посилаючись на думку Хофера, допуска-
ють, що наявність великої кількості бактеріальних 
клітин в інокулюмі необхідна для забезпечення 
низки супутніх інфекції процесів. Здається, що 
пояснення цьому можемо знайти при врахуванні 
здатності ризосферних бактерій до продукування 
речовин гормональної природи. Саме такий «за-
високий» бактеріальний титр може забезпечувати 
оптимальні умови для інокуляційного процесу не 
за рахунок чисельності клітин, а завдяки наявності 
в середовищі бактеріальних фітогормонів, кон-
центрацію яких забезпечує надмірна кількість клі-
тин. Вірогідність цього твердження підсилюють 
експериментальні дані, які свідчать, що залежність 
чисельності бульбочок у бобових, маси рослин, 
вмісту азоту і урожайності від зростаючих доз іно-
кулянта має параболічний характер [47]. Як відомо, 
саме така залежність (доза-ефект) розвитку рос-
лин спостерігається при застосуванні різних кон-
центрацій регуляторів росту рослин. Зважаючи на 
ці міркування, ми допускаємо, що біологічні пре-
парати можуть вміщувати відносно невелику кіль-
кість бактеріальних клітин (але, звичайно, вищу 
за кількість аборигенних бактерій відповідного 
виду) та оптимальний, контрольований рівень фі-
зіологічно активних речовин. Це може гаранту-
вати забезпечення повноцінного інокуляційного 

процесу, що значною мірою знаходить підтвер-
дження у результатах наших досліджень.

Спираючись на одержані результати впливу фі-
зіологічно активних речовин на процес форму-
вання і функціонування азотфіксувальних симбі-
озів і асоціацій, ми запропонували новий спосіб 
створення мікробних препаратів, суть якого зво-
диться до забезпечення в інокулюмі як певної 
кількості клітин активного азотфіксатора, так 
і оптимальну для рослин кількість ауксинів і ци-
токінінів [19, 20, 30, 39]. За використання зазначе-
них методичних підходів нами створено мікробні 
препарати Ризогумін (для сої і гороху) на основі 
відповідних видів і штамів бактерій, Мікрогумін 
для ячменю ярого і вівса (за участі Azospirillum 
brasilense) і Біогран для картоплі і овочів (на основі 
азоспірил і азотобактера, відповідно). Викорис-
тання новостворених препаратів є ефективнішим 
за аналоги, що підтверджено в численних польо-
вих і виробничих дослідах як в Інституті сільсько-
господарської мікробіології та агропромислового 
виробництва НААН, так і в інших наукових уста-
новах [12, 15, 22]. На наш погляд, такими підходами 
щодо створення мікробних препаратів вдалося 
вирішити проблему нестабільної дії їх на продук-
ційний процес сільськогосподарських культур. За 
відомими даними И. Генералова, мікробні препа-
рати середини ІХХ ст. могли забезпечити позитив-
ний прояв не більше, ніж у 40% випадків їхнього 
застосування. Ефективність біопрепаратів, ство-
рених наприкінці ХХ ст., за даними А. Хотяновича 
[43], зросла до 65%, проте навіть за такої їхньої 
якості, це не могло задовольняти виробництво, 
адже залишається біля 35% ризику неуспішного їх 
застосування. Використання ж у технологіях виро-
щування сільськогосподарських культур препара-
тів, створених за новою технологією, здатне забез-
печити 100%-у їх ефективність. Це пояснюється 
оптимальним поєднанням активного штаму мі-
кроорганізму з фізіологічно активними речови-
нами. За таких умов спостерігається синергічна дія 
обох компонентів біопрепаратів на продукційний 
процес культур. За прояву негативних кліматич-
них та інших чинників на інокуляційний процес, 
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коли дія бактеріального компоненту може бути 
знівельованою, ефективність препарату може за-
безпечити фізіологічно активний компонент (хоча 
і в меншій мірі, проте достовірний).

Складним для реалізації ідеї виробництва но-
вих біопрепаратів комплексної дії є визначення 
необхідної кількості фізіологічно активних речо-
вин, адже стандартизувати синтез фітогормонів 
при вирощуванні діазотрофів практично немож-
ливо. При цьому кожна партія препаратів буде від-
різнятися за вмістом ауксинів і цитокінінів. Отже, 
процес виготовлення препаратів повинен бути 
строго контрольованим, а кожна партія їх тесту-
ватися за вмістом фітогормонів. Для здійснення 
цієї процедури повинні застосовуватися експрес-
методи. Існуючі в фізіології рослин методи тесту-
вання вмісту ауксинів і цитокінінів базуються на 
реакціях проростків рослин на дію досліджуваних 

речовин [36, 40], але недоліками цих методів є їхня 
відносна точність і значна тривалість (кілька днів). 
У зв’язку з цим ми взяли до уваги імуноферментні 
методи визначення вмісту фітогормонів [33], адап-
тувавши їх до досліджуваних об’єктів [31, 32]. Ви-
користання зазначених методичних підходів дало 
змогу інструментально визначити оптимальне 
навантаження ауксинів і цитокінінів на пророс-
тки і дотримуватися цих параметрів за викорис-
тання комплексних біопрепаратів [34]. При цьому 
ми вважаємо, що кількість фітогормонів пови-
нна бути дослідженою для кожного з існуючих мі-
кробних препаратів, контролюватися і, за необхід-
ності, бути доведеною до визначених показників 
розчинами комерційних фітогормонів.

У своїх дослідженнях ми звернули увагу на не-
обхідність визначення фізіологічно доцільних 
агрофонів для сільськогосподарських культур 

Колектив лабораторії ґрунтової мікробіології (зліва направо): Шевченко Л. А., канд. с.-г. наук, старший 
науковий співробітник, Штанько Н. П., провідний мікробіолог; Сидоренко В. П., аспірант; Калита А. К., 
лаборант-мікробіолог; Волкогон К. І., канд. с.-г. наук, с.н.с., старший науковий співробітник; Волкогон В. В., 
д-р. с.-г. наук, професор, академік НААН, начальник відділу с.-г. мікробіології; Дімова С Б., канд. с.-г. наук,  
завідувач лабораторії; Луценко Н. В., провідний мікробіолог; Земська І. А., провідний мікробіолог
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при застосуванні в технологіях їх вирощування 
мікробних препаратів (у т. ч. створених у лабора-
торії). У залежності від застосованого мікробного 
препарату для конкретної сільськогосподарської 
культури, оптимальні агрофони відрізняються, 
що відображено в низці публікацій [10, 12, 15, 17, 
18]. Цікаво, що застосування комплексних біо-
препаратів, створених в лабораторії, більшою мі-
рою впливає на ступінь засвоєння рослинами ді-
ючої речовини з добрив, порівняно з аналогами, 
які містять лише клітини бактеріального штаму. 
Це показано як за використання прямих методів, 
зокрема, ізотопного розбавлення (з 15N) [15, 16], 
так і результатами, одержаними в лізиметричних 
установках [18]. Можемо стверджувати, що засто-
сування по оптимальних агрофонах мікробних 
препаратів, які активізують засвоєння азоту з до-
брив, знижуючи тим самим кількість доступного 
субстрату для денітрифікувальних бактерій, є сво-
єрідним фактором зниження біологічної денітри-
фікації. Водночас, встановлено, що застосування 
біопрепаратів по високих агрофонах стимулює 
активність денітрифікації, що пояснюється змі-
нами у синтезі ферментів азотного обміну. За цих 
умов інокуляція стає чинником підсилення актив-
ності процесу біологічної денітрифікації [17].

Одним із напрямів досліджень лабораторії є 
створення технологій керованого компостування 
органічної речовини з місцевими фосфоритами. 
Необхідність проведення цих досліджень обумов-
лена появою реальної проблеми із забезпеченням 
сільськогосподарських культур сполуками такого 
елементу як фосфор. В Україні відсутні родовища 
фосфоритів із високим вмістом Р2О5, тож вико-
ристання сировини для виробництва фосфорних 
добрив є нерентабельним, а залучення імпортних 
фосфоритів суттєво збільшує собівартість добрив. 
У цих умовах проблему оптимізації фосфорного 
живлення сільськогосподарських культур можна 
вирішити хоча б частково на регіональному рівні, 
підвищивши доступність фосфору місцевих фос-
форитів. Недорогим прийомом збільшення рухо-
мості фосфатів є їх компостування з органічною 
речовиною, наприклад, гноєм. Проте розчинність 

фосфоритів при цьому збільшується недостат-
ньо, що спричинило пошуки мікробіологічних 
шляхів вирішення проблеми. У численних науко-
вих установах її вирішують по різному, проте, од-
нією із спільних рис запропонованих технологій 
є інтродукція в компости активних фосфатмобі-
лізувальних мікроорганізмів після завершення са-
мого процесу компостування. Ми підійшли до цієї 
проблеми дещо інакше. Дослідивши склад фос-
фатмобілізувальних бактерій у гної та особливості 
їх сукцесії в процесі компостування, прийшли ви-
сновку про різну кількість найактивніших серед 
них - бактерій роду Pseudomonas та їх активність 
на різних етапах дозрівання компостів [24-26]. Се-
лекціоновані активні штами псевдомонад, згідно 
розробленої технології, залучаються до процесу 
компостування на другий місяць компостування, 
у сприятливий сукцесійний період, що гарантує їх 
домінування в субстраті протягом тривалого часу. 
Оскільки відібрані штами здатні, крім продуку-
вання органічних кислот, до синтезу фітогормо-
нів, одержані компости характеризуються як під-
вищеним вмістом рухомих сполук фосфору, так 
і значною кількістю ауксинів і цитокінінів. Засто-
сування нового біодобрива, що отримало назву 
Фосфогумін, забезпечує суттєве зростання уро-
жайності окремих овочевих культур [24].

Працюючи над питаннями компостування ор-
ганічної речовини, ми зіткнулися з проблемою за-
бруднення довкілля через бурхливий розвиток 
птахівничої галузі в Україні, що призвело до зна-
чного накопичення відходів виробництва – на 
рівні 1,5 млн тон пташиного посліду на рік. Засто-
сування пташиного посліду в нативному вигляді 
обмежене через низку причин (санітарних, фізіо-
логічних та ін.), тож виходом із ситуації є його ком-
постування з подальшим використанням у систе-
мах удобрення сільськогосподарських культур.

У ході проведення досліджень нами селекціо-
новано асоціацію активних штамів Trichoderma 
harzianum 128/1 і T. harzianum 128/2, інтродук-
ція яких до оптимізованого за співвідношенням 
N/C субстрату на основі курячого посліду у від-
повідні строки сукцесійних змін в угрупованнях 
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мікроорганізмів, забезпечує їх активний розвиток. 
При цьому в субстраті накопичується значна кіль-
кість ауксинів і цитокінінів. Отримане за розро-
бленою технологією біоорганічне добриво має по-
кращені агрохімічні та біологічні характеристики, 
що позитивно діє на формування урожайності 
сільськогосподарських культур.

Починаючи з 2015 р. в лабораторії проводяться 
дослідження мікробіологічних аспектів трансфор-
мації органічної речовини ґрунту. Визначається 
спрямованість процесів за дії органічних добрив 
різного походження (підстилковий гній великої 
рогатої худоби, післязбиральні рештки сільсько-
господарських культур, біомаса проміжних сиде-
ратів та їх поєднання), а також мінеральних до-
брив, у т. ч. й при застосуванні по фону органічних 
добрив. У ході досліджень ми зіткнулися з пробле-
мою достовірності оцінки спрямованості процесів 
мінералізації-синтезу органічної речовини у ґрун-
тах агроценозів. Як відомо, попри високу точність 
хімічних методів визначення вмісту органічної 
ґрунтової речовини, встановити зміни в перебігу 
досліджуваних процесів за дії тих чи інших чин-
ників доволі складно через відносно високий фо-
новий вміст органічної речовини і тривалість її 
трансформації. У зв’язку з цим, у ході досліджень 
нами запропоновано нові методичні рішення 
щодо визначення спрямованості процесів мінера-
лізації-синтезу в ґрунтах за використання газохро-
матографічних методів. 

Як відомо, завдяки тісно пов’язаним циклам 
вуглецю та азоту, антропогенні чинники впливу на 
процеси деструкції органічної речовини і синтезу її 
de novo в наземних екосистемах будуть безпосеред-
ньо впливати не лише на процеси трансформації 
С у ґрунтах, але і на обмін біосфера – атмосфера га-
зоподібними азотними сполуками. У зв’язку з цим 
ми запропонували за використання методів газо-
вої хроматографії визначати інтенсивність емісії 
N2O і CO2 залежно від дії досліджуваних чинників 
для оцінки їх перспектив.

Для порівняння при цьому враховуються зна-
чення т.з. «еталонного» ґрунту. Зважаючи на те, 
що врівноваженими процесами характеризуються 

природні фітоценози, об’єктивнішим є порів-
няння емісії газів не з контрольними варіантами 
польових дослідів, а з відповідними показниками 
перелогів або цілинних ґрунтів. Поняття ґрунто-
вого еталону обґрунтовано в моніторингових до-
слідженнях стану ґрунтів і активно використову-
ється в практиці екологічних досліджень.

Базуючись на емісійному співвідношенні г 
N-N2O/кг С-СО2 ми запропонували (Volkogon et 
al., 2019) розраховувати індекси «мінералізації-
синтезу» як відношення модуля різниці емісійного 
співвідношення г N-N2O/кг C-СО2 ґрунту «еталон-
ної» ділянки (переліг, цілина) і ґрунту агроценозу 
до показника емісійного співвідношення г N-N2O/
кг C-СО2 «еталонної» ділянки:

Ім-с  = (Ее.д. – Еагро) / Ее.д.

де Ім-с – індекс мінералізації-синтезу;
Ее.д. – емісійне співвідношення г N-N2O/кг 

C-СО2 «еталонної» ділянки;
Еагро  – емісійне співвідношення г N-N2O/кг 

C-СО2 в агроценозі.
За інтенсивних мінералізаційних процесів 

у ґрунті показники Ім-с будуть мати від’ємні зна-
чення. Наближення значень індексу до «0» буде 
свідчити про стан врівноваженості досліджува-
них процесів. За умови, коли синтетичні процеси 
у ґрунті домінують над мінералізаційними, отри-
мані результати матимуть знак «+».

Запропонована методика широко апробована 
у дослідженнях і може вважатися як додатковий 
до агрохімічних визначень експрес-тест спрямо-
ваності процесів трансформації органічної речо-
вини ґрунту (Volkogon et al., 2020). 

Сьогодні лабораторія проводить інструмен-
тальні дослідження особливостей біологічної 
трансформації органічної речовини в умовах ста-
ціонарних дослідів (лучно-чорноземний і дер-
ново-підзолистий ґрунти, відповідно) з різними 
системами удобрення, включно з органічною, ор-
гано-мінеральною, мінеральною (різної інтенсив-
ності). Продовжуються дослідження особливостей 
керованого компостування органічної речовини. 

Лабораторія пройшла сертифікацію на відпо-
відність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системаи 
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керування вимірюваннями. Вимоги до проце-
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