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ВСТУП 

Актуальність теми. Агроекологія є складовою частиною екології, а сам 

термін «агроекологія» був одночасно запропонований німецьким зоологом 

Фрідериксом [247] і американським фізіологом рослин Хансоном [253] для поз-

начення застосування екології як науки в сільському господарстві [239]. Сільсь-

когосподарське виробництво перебуває в тісній залежності від природних умов 

і екологічної обстановки. У свою чергу, аграрні комплекси впливають на стан 

навколишнього середовища, умови життя тварин, рослин, мікроорганізмів у їх-

ньому безпосередньому оточенні, а також на значному видаленні [36]. 

Принципи сільськогосподарської екології М. Т. Масюка [105] дозволя-

ють підійти до розкриття складних взаємодій живих організмів, умов середо-

вища та діяльності людини у функціонуванні агровиробництва. 

Зміна системи обробітку ґрунту потребує зваженого обґрунтованого 

рішення, урахування строкатості ґрунтового покриву, багатогранності кліма-

тичних умов, національних особливостей сільськогосподарського виробниц-

тва, сучасних технологій та повинна забезпечувати вирішення ряду проблем-

них питань: продукційна проблема; фітоценотична проблема; екологічна 

проблема; соціальна проблема. У контексті проблеми ресурсозбереження 

вперше для Лівобережного Лісостепу України науково обґрунтовано доціль-

ність застосування диференційованої системи обробітку ґрунту в сівозміні, 

до складу якої, залежно від структури посівних площ, рекомендовано впро-

ваджувати періодичне застосування оранки на фоні переважного викорис-

тання глибокого та середнього чизельного обробітку, а також мілкого та по-

верхневого обробітків дисковими і комбінованими знаряддями [214]. Але 

диференційована система обробітку ґрунту та система нульового обробітку 

потребують свого наукового висвітлення у агроекологічногому контексті. 

Тому дослідження агроекологічного значення способів механічного 

обробітку ґрунту як екологічного чинника у сукупності складних взаємодій 

агроекосистеми є актуальною науковою та практичною проблемою. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-

таційна робота виконана в рамках робочої програми Полтавської державної 

аграрної академії за державною темою «Розробка технологій вирощування 

екологічно чистого високоякісного зерна для виробництва продуктів дитячо-

го дієтичного харчування» (№ 0198U007120); робочою програмою кафедри 

землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної 

академії «Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування» 

(№ 0114U000625); науковою тематикою лабораторії агроекологічного моні-

торингу Полтавської державної аграрної академії. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – 

встановити агроекологічне значення та особливості впливу різних способів 

механічного обробітку на протікання процесів у ґрунті, які мають своє вира-

ження у динаміці поживних речовин, екоморфічних особливостей рослин, які 

утворюють банк насіння в ґрунті, динаміці чисельності мікробоценозу та у 

структурі урожайності рослин в сівозміні. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

– встановити закономірності варіювання едафічних показників засо-

бами аналізу головних компонент; 

– інтерпретувати головні компоненти за допомогою агроекологічних 

факторів; 

– провести дискримінацію способів механічного обробітку ґрунту за 

їх впливом на динаміку ґрунтових властивостей; 

– дати екоморфічну характеристику рослинам, які складають банк на-

сіння бур’янів та визначити характер впливу способів механічного обробітку 

на бур’яни; 

– встановити рослини-індикатори способів обробітку ґрунту серед 

бур’янів; 

–  встановити характер впливу способів механічного обробітку ґрунту 

на чисельність ґрунтових мікроорганізмів (гриби, бактерії, актиноміцети); 
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– визначити закономірності формування показників урожайності сіль-

ськогосподарських культур в сівозміні (кукурудза, ярий ячмінь та горох) та 

роль у цих процесах різних способів механічного обробітку ґрунту. 

Об’єкт дослідження. Агроекологічні ефекти різних способів механіч-

ного обробітку ґрунту (нульовий обробіток, ґрунтозахисна оранка на глибину 

5–6 см, оранка на глибину 25–27 см та чизелювання на глибину 40 см). 

Предмет дослідження. Екологічні закономірності реагування едафо-

топу агроекосистеми на різні способи механічного обробітку ґрунту та фор-

мування показників урожайності сільськогосподарських культур. 

Методи дослідження. Польовий експеримент – для визначення агрое-

кологічних режимів у сільськогосподарському полі за різних способів обро-

бітку ґрунту; методи ґрунтової мікробіології – для визначення чисельності 

ґрунтових грибів, бактерій та актиноміцетів; ґрунтознавчі методи – для ви-

значення вологості та щільності складення ґрунту в процесі експерименту; 

агрохімічні методи – для визначення вмісту поживних речовин (N, P, K) та 

показників рН, показники врожайності – для визначення агроекологічних 

факторів, які впливають на формування врожаю сільськогосподарських куль-

тур; екоморфічний аналіз – для визначення екоморфічної структури угрупо-

вання рослин, представленого у вигляді банку насіння; аналіз головних ком-

понент, дискримінантний, регресійний, кореляційний та дисперсійний аналі-

зи – для статистичної перевірки гіпотез про взаємозв’язок екологічних показ-

ників або про вплив екологічних факторів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

вперше:  

– визначена динаміка щільності складення та вологості чорноземів 

типових піщанисто– та крупнопилуватосередньосуглинкових Центрального 

Лісостепу Лівобережної України за різних способів обробітку в залежності 

від сільськогосподарських культур у виробничих умовах; 

– встановлені закономірності динаміки вмісту гумусу та ґрунтової ки-

слотності у контексті змін інших важливих показників ґрунту (азот, фосфор, 



 7 

калій), а також у зв’язку з сезоном, способом обробітку ґрунту, глибиною ві-

дбору зразків та взаємодією цих факторів; 

– показано, що динаміку вмісту азоту, фосфору та калію в ґрунті доб-

ре описують категоріальні (сезон, культура, спосіб обробітку, глибина відбо-

ру проб) та континуальні (гумус, рН, інші поживні речовини) зміни; 

– проведений аналіз головних компонентів мінливості едафічних вла-

стивостей під впливом способів механічного обробітку ґрунту та встановлені 

особливості взаємозв’язку едафічних показників та характер впливу на них 

агроекологічних чинників; 

– за допомогою дискримінантного аналізу виокремлено специфічність 

впливу способів обробітку ґрунту та пояснений вплив цього важливого агро-

технологічного прийому та агроекологічного чинника на динаміку ґрунтових 

властивостей; 

– проведена фітоіндикація властивостей едафотопу агробіогеоценозу 

за екоморфічними спектрами рослин, які формують банк насіння в ґрунті; 

– встановлені види бур’янів, які є фітоіндикаторами різних способів 

обробітку ґрунту; 

доповнені:  

– відомості про динаміку компонентів мікробоценозу ґрунту (бакте-

рій, грибів, актиноміцетів) під впливом агроекологічних чинників; 

– уявлення про формування урожаю та встановлені його агроекологіч-

ні детермінанти; 

набули подальшого розвитку: 

– принципи сільськогосподарської екології М. Т. Масюка [36]; концеп-

ція Г. В. Добровольського [37] про екологічні функції ґрунтів; екоморфічний 

аналіз О. Л. Бельгарда [11, 12]. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі одержаних 

результатів досліджень запропонована технологія дискримінантного просто-

ру, яка дозволяє співставити агроекологічні наслідки різних способів ме-

ханічного обробітку ґрунту та прогнозувати динаміку едафічних властиво-
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стей у випадку їх складної комбінації. Запропоновано на тлі створеного лю-

диною рослинного покриву фітоіндикацію властивостей едафотопу агробіо-

геоценозу проводити за екоморфічними спектрами рослин, які створюють 

банк насіння.  

Результати дисертаційного дослідження рекомендується використовувати 

службам агрохімічного моніторингу та прогнозу, а також у навчальному процесі 

Полтавської державної аграрної академії при викладанні курсів «Загальна еко-

логія», «Екологія біологічних систем», «Агрохімія» та «Ґрунтознавство». 

Результати дослідження впроваджені у виробництво на підприємствах: 

ПСП «Нива», Інститут картоплярства НААН, ДПДГ «Артеміда», 

ДПДГ «Корделівське». 

Особистий внесок здобувача. Безпосередня участь у плануванні, 

складанні схем, підготовці й проведенні досліджень, аналізі та обробці отри-

маних даних, апробації та впровадженні результатів у виробництво, підготов-

ці матеріалів до друку. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертацій-

ної роботи й результати досліджень доповідались та обговорювалися на що-

річних засіданнях кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова; науко-

во–практичній конференції професорсько–викладацького складу «Підсумки 

науково–дослідної роботи технологічних факультетів» (Полтава, 2010–

2014 рр.); на ІV Всеукраїнських Моргунівських читаннях із міжнародною 

участю, Полтава, 2014; на ІV науково–практичній інтернет–конференції «Ак-

туальні проблеми вирощування та переробки продукції рослинництва»,  

17–18 квітня 2014 року, Полтава, 2014; на ІІІ Міжнародній науково–

практичній конференції «Розвиток АПК на засадах раціонального природо-

користування: екологічний, соціальний та економічний аспекти», 28 квітня 

2016, Полтава, 2016; на IІ Всеукраїнській науково–практичній конференції 

«Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного 

функціонування екологічно стабільних територій», 28 грудня 2016 р., Полта-
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ва, 2016; на VІ Міжнародній науково–практичній конференції «Людина, при-

рода, техніка у ХХІ столітті», 17–18 листопада 2016 року, Полтава, 2016. 

Публікації. Основні матеріали дисертаційної роботи опубліковані у 

12 наукових працях, із них 2 − у виданнях України, які включені до міжнарод-

них наукометричних баз, 4 – що входять до переліку фахових, 5 – матеріали 

наукових конференцій та 1 – розділ монографії. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 

211 сторінках комп’ютерного тексту й складається зі вступу, 7 розділів, ви-

сновків та рекомендацій виробництву, списку використаних джерел і додат-

ків. Вона містить 45 таблиць і 72 рисунка. Список літературних посилань мі-

стить 284 джерела, 56 з яких – латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СПОСОБІВ МЕХАНІЧНОГО  

ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 

(аналітичний огляд) 

 

1.1. Обробіток ґрунту як агроекологічний фактор 

Структура, функції та динаміка сучасних екосистем зазнають значного 

впливу людської діяльності, тому пізнання механізмів, які відповідають за 

зміни навколишнього середовища потребують інтеграції як природних та ан-

тропогенно індукованних механізмів [229]. Зміни у структурі покриву земної 

поверхні, які виникають внаслідок сільськогосподарського освоєння, є най-

важливішим та поширеним напрямком трансформації, які виникають внаслі-

док активності людини [282]. Сільськогосподарські поля відносяться до кате-

горії природно-антропогенних утворень, які не володіють властивістю трива-

лого самопідтримання, або квазіприродних систем [158]. 

Сучасний стан господарювання не повністю відповідає вимогам раціо-

нального природокористування, що призводить до деградації 20 % земель. В 

Україні водній та вітровій ерозіям піддаються понад 14,9 млн. гектарів сіль-

ськогосподарських угідь, або 32 % від загальної площі цих земель [227]. 

Сьогодні не секрет, що кожне підприємства, в тому числі і сільськогос-

подарське намагається зекономити кошти на всьому – починаючи від заробі-

тної плати працюючих, закінчуючи зменшенню витрат на обробку землі. Об-

робка землі сьогодні досить ресурсномісткий процес, адже він потребує не 

тільки затрати праці, а й затрат енергії, палива, яке з кожним роком робиться 

все дорожчим і дорожчим. У кращому випадку, аграрії вдаються просто до 

зменшення витрат, або скорочення їх рівня до нуля на удобрення земель та їх 

орання. Звичайно, така ситуація погано відображається на урожайності, од-

нак досить благотворно впливає на сам рельєф, оскільки ґрунти не підляга-

ють ерозії [32].  
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Ґрунтознавці України останні два десятиліття постійно наголошують 

на необхідності повторного великомасштабного картографування ґрунтового 

покриву країни. Це пов’язано з тим, що існуючі на даний час ґрунтові карти 

складались ще в шістдесяті роки і не відображають сучасний стан ґрунтового 

покриву [86]. Реальна інформація про фактичний сучасний стан земель сіль-

ськогосподарського призначення у державі відсутня (особливо якщо взяти до 

уваги інтенсивність деградаційних процесів, які продовжують негативно 

впливати на стан ґрунтів). Це ускладнює будь-які стратегічні підходи до 

сільськогосподарського (і не тільки) виробництва [145]. Можливим шляхом 

розв'язання цієї проблеми є залучення методів геоінформаційного картогра-

фування земельних ресурсів з використанням даних дистанційного зонду-

вання Землі та створення комплексних атласів [76]. 

Система обробітку ґрунту – один із суттєвих агротехнічних заходів бо-

ротьби з багатьма шкідливими організмами. Обробітком ґрунту можна домо-

гтися як безпосередньої загибелі ґрунтових шкідників, так і різкого зниження 

їх розмноження, виживання, зменшення чисельності та завданої ними шкоди. 

Технології виробництва рослинницької продукції без економного вирощу-

вання є, зазвичай, багатовитратними. А це – одна з причин високої собіварто-

сті продукції, її низької конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, а 

також стримуючий фактор ефективного розвитку сільськогосподарського ви-

робництва. Тому розробка і впровадження ресурсозберігаючих технологій є 

одним із напрямків ефективного господарювання та збереження довкілля 

[132].  

У загальних витратах матеріально-технічних ресурсів, що використо-

вуються в рослинницькій галузі, значна частка припадає на долю паливо-

мастильних матеріалів, тому скорочення їх витрат набуває зараз першочерго-

вого значення. У технологіях вирощування сільськогосподарських культур 

найбільші резерви енергозбереження мають способи обробітку ґрунту із за-

провадженням безполицевого і мінімального обробітку шляхом використан-
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ня ґрунтообробних знарядь новітніх конструкцій та вдосконалення вже відо-

мих до цього землеробам [226]. 

Розміри сільськогосподарських полів є маркером способів сільськогос-

подарського виробництва. Малі земельні власники найчастіше обробляють 

незначні за розмірами поля, тоді як великі агрохолдинги обробляють поля 

значні за розмірами [240]. Просторові особливості об’єктів важливі для кла-

сифікації типів покриву земної поверхні, тому що різні класи з подібними 

спектральними особливостями можуть мати різні просторові властивості. 

Наприклад, сільськогосподарські поля мають регулярну форму, тоді як поді-

бні до них природні лугові угруповання мають складну форму їх меж [255]. 

Експансія сільського господарських угідь найчастіше пов’язана зі створен-

ням малих за розмірами полів у маргінальних землях [240]. Найбільші за се-

реднім розміром поля характерні для північної Америки (121 га), дещо менші 

ці показники для Латинської Америки (67 га) та Західної Європи (27 га). 

Найменші поля зустрічаються в Азії та Африці (1,6 га) [240]. 

Раціональна система обробітку ґрунту завжди була і буде основною 

ланкою технології вирощування будь-якої сільськогосподарської культури, 

тому ще з часів розвитку римської імперії (Катон – II ст. до н.е., Колумелла – 

І ст. н.е.) цьому агротехнічному заходу приділялась велика увага. 

Механічний обробіток ґрунту – це дія на нього робочими органами 

ґрунтооброблювальних машин і знарядь на відповідну глибину з метою оп-

тимізації ґрунтових умов життя рослин, підвищення родючості ґрунту та за-

хисту його від водної і вітрової ерозії. 

Обробітком досягається оптимальна будова ґрунту завдяки його кри-

шінню на ґрунтові агрегати певного розміру та особливостям їх взаємного 

розміщення з урахуванням гранулометричного складу. 

Під впливом раціональної системи обробітку цілеспрямовано зміню-

ється співвідношення об'ємів твердої, рідкої й газоподібної фаз у ґрунті. Вна-

слідок цього змінюються фізико–хімічні властивості ґрунту, а разом з цим 

водно–повітряний, тепловий і поживний режими, біологічні процеси, зни-
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щуються бур'яни, створюються належні умови для більш повної реалізації 

генетичного потенціалу вирощуваних сортів та гібридів культурних рослин. 

Зменшення активного впливу на поверхню ґрунту послаблює кругообіг 

поживних елементів, що з одного боку сприяє збереженню родючості, з ін-

шого – зниженню продуктивності ріллі через відому «скупість гумусу». По-

силання на необхідність ресурсозбереження та підвищення економічної ефе-

ктивності в даному випадку не завжди виправдані через високу 

суб’єктивність даної оцінки. Зниження ж урожайності культур після скасу-

вання інтенсивного обробітку часто є головним стримуючим фактором впро-

вадження мінімальних технологій [214]. 

1.2. Вплив різних способів обробітку на фізико-механічні власти-

вості ґрунту 

Ландшафтні метрики широко застосовуються для кількісного відобра-

ження типів застосування земного покриву та особливостей просторового ро-

зподілу типів ландшафтно-екологічного покриву, а також для співставлення 

їх з географічними та екологічними процесами [261, 263]. Застосування кон-

цепції ландшафтної екології й даних дистанційного зондування Землі дозво-

ляє оцінити просторово-часову динаміку рослинного покриву агроценозів 

[45–50]. Обґрунтовано доцільність застосування для оцінки ландшафтного 

різноманіття територій ландшафтних метрик, до яких належать: індекс най-

більшого фрагмента, індекс щільності меж, індекс розподілу ядер, індекс різ-

номаніття Шеннона, індекс рівномірності Сімпсона, індекс контакту, індекс 

окружності, індекс щільності фрагментів, індекс близькості та індекс зчеп-

лення. Ці індекси мають високу кореляцію з показником рівня розораності, 

часткою природних угідь та щільністю лісосмуг [88]. Ландшафтні метрики на 

рівні окремих типів покриву включають також індекси форми. Аналіз ланд-

шафтних метрик допомагає зрозуміти властивості класів ландшафтного пок-

риву [255]. 
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Було встановлене, що зв’язність ландшафтів є одним з найголовніших 

факторів, який обмежує дисперсію серед популяцій [228]. Аналіз ландшафт-

них метрик дозволив показати, що гетерогенність місцеперебувань була ви-

щою серед посівів сільськогосподарських культур ніж у моновидових план-

таціях хвойних рослин [268]. У ряді досліджень показано, що гетерогенність 

середовища є важливим фактором, який сприяє біологічному різноманіттю 

[256, 273]. 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва призводить до 

зростаючого зменшення кількості та розмірів границь полів [283]. Показана 

ефективність застосування індексів ландшафтного різноманіття як інструме-

нту для аналізу динаміки землекористування, виявлення зон зменшення 

ландшафтного різноманіття, а також кількісного оцінювання прогнозованих 

або змодельованих змін у структурі землекористування, та їх вплив на різно-

маніття агроландшафтів [88]. Границі полів регулярно зазнають впливу пес-

тицидів та мінеральних добрив з навколишніх полів [257]. Агрегація сільсь-

когосподарських полів та придушення площ, які не культивуються, призво-

дить до трансформації складних ландшафтів з відносно високою часткою на-

півприродних оселищ у прості за своєю структурою ландшафти з домінуван-

ням орних полів [274]. Показано, що інтенсифікація сільськогосподарського 

виробництва призводить до значного зменшення різноманіття угруповань 

рослин у межах границь полів [234]. Роль границь полів у підтриманні біоло-

гічного різноманіття дуже значна, так як границі виступають у ролі рефугіу-

мів високого рівня ботанічного різноманіття та підтримують різноманітну 

фауну [262]. Обмежена ширина границь полів робить їх більш чутливими до 

зовнішніх впливів [257], відповідно, ширина границі полів розглядається як 

важливий детермінант різноманіття угруповань рослин [275]. 

Підвищення складності форми сільськогосподарських угідь збільшує 

зону негативного впливу на суміжні природні території. З іншого боку, для 

сільськогосподарських угідь збільшення межі з природними угіддями може 

позитивно впливати на продуктивність сільськогосподарських культур, рі-
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вень біологічного контролю шкідників, регуляцію водного режиму та захист 

від ерозійної деградації ґрунтів [88].  

Ландшафтний менеджмент є критичним для збереження біорізноманіт-

тя [259; 279]. Ландшафтна гетерогенність має дві відмінні компоненти: ком-

позиційна, яка тим більше, чим більше різних типів представлено у ландша-

фті та чим більш вирівняно вони розподілені та структурна компонента, яка 

відображає ступінь просторової складності ландшафтних патернів безвіднос-

но до представлених типів ландшафтного покриву [243; 244]. Можна очіку-

вати, що ці дві компоненти позитивно впливають на біорізноманіття [245]. 

Інтенсифікація сільського господарства знижує як композиційне, так і струк-

турне ландшафтне різноманіття [246]. Зміни конфігурації сільськогосподар-

ських угідь може призвести до: фрагментації ландшафтів, ізоляції локусів мі-

сцеперебувань, спрощення біорізноманіття, деградації природних оселищ, 

модифікації форм рельєфу та гідрологічної мережі, інвазії екзотичних видів, 

підвищенню ризиків катастрофічних інцидентів (пожежі, повені), порушен-

ню потоків енергії та кругообігу речовин [229, 230, 270]. Оскільки природні 

території в агроландшафтах зазвичай мають складну форму, на відміну від 

антропогенних об’єктів, таких як забудова, дороги, об’єкти інфраструктури, 

то збільшення площі природних угідь зумовлює збільшення значень індексів 

форми ландшафту [88]. Було показано, що в агроландшафтах зменшення ро-

змірів сільськогосподарських полів приводить до збільшення структурної 

компоненти ландшафтного різноманіття та збільшення біологічного різнома-

ніття різних таксономічних груп живих організмів: рослин, птахів, метеликів, 

павуків, турунів та сірфід [245]. Як гіпотеза висунуто припущення, що це 

явище можна пояснити тим, що малі за розмірами поля мають більший дос-

туп до оселищ на границях полів [265]. Біорізноманіття агроценозів більшою 

мірою залежить від присутності напівприродних оселищ на границях полів 

ніж від більш великих природних площ, таких як ділянки лісу. Важливість 

границь полів для біорізноманіття агроценозів показана для різних таксоно-



 16 

мічних груп, включаючи птахів [281], безхребетних [254, 265] та рослин 

[238]. 

Сприятливі фізичні властивості і режими ґрунтів – одна з неодмінних 

умов прояву ґрунтової родючості, отримання високих і сталих урожаїв сіль-

ськогосподарських культур. Значення фізичних властивостей ґрунту для його 

родючості ніколи не підлягало сумніву. На сьогодні, за умов затяжної еконо-

мічної і екологічної кризи, їх значення ще більше зростає. Одна з причин 

цього – все більший прояв фактів погіршення фізичних властивостей ґрунту 

в результаті різкого зменшення внесення органічних, мінеральних і бактеріа-

льних добрив, меліорантів, спрощення технологій, порушення строків і якос-

ті виконання агрозаходів та науково обґрунтованих сівозмін, застосування 

важкої сільськогосподарської техніки тощо [108]. 

Друга причина – підтримання фізичних властивостей у сприятливому 

інтервалі значень є необхідною умовою отримання запланованої віддачі від 

добрив, меліорантів і води, вартість яких на сьогодні дуже висока [109]. 

Обидві названі причини обумовлюють необхідність постійного підтри-

мання оптимального для рослин фізичного стану ґрунту. Особливо це актуа-

льно для чорноземів, де найбільш високий рівень інтенсифікації землеробст-

ва [110].  

Початок фундаментальним дослідженням структурного стану ґрунту 

було покладено в кінці XIX ст. німецьким агрофізиком Е. Вольні (1846–1901) 

[цит. за 70]. Він розглядав будову ґрунту, головним чином, як співвідношен-

ня в ньому агрегатів різної величини. Родючість ґрунтів, особливо важких за 

гранулометричним складом, великою мірою залежить від структури, яка ви-

значає їх повітряний, водний, поживний та інші режими [70]. 

Якщо врахувати, що структурні ґрунти не запливають, довше зберіга-

ють надану механічним обробітком будову, не переущільнюються, вимага-

ють менше тягових зусиль під час обробітку, більш стійкі до водної і вітрової 

ерозії, то стане зрозуміло, що хоча структура і родючість і не тотожні, але 
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між ними існує тісна залежність, тому землероб повинен її зберігати і покра-

щувати [70]. 

Кращим розміром частинок здебільшого вважають 0,25–3 мм для чор-

ноземних і каштанових та 0,5–5,0 мм – для дерново–підзолистих суглинкових 

ґрунтів. У районах достатнього зволоження структурні частинки в межах оп-

тимальних розмірів (0,25–10 мм) повинні бути крупнішими, ніж у посушли-

вих. Так, у посушливих і сухих степах із чорноземними і каштановими ґрун-

тами оптимальна будова забезпечується вмістом частинок розміром 0,25–

2 мм. Більші розміри вони повинні мати і в районах поширення вітрової еро-

зії [20]. 

За сучасними поглядами, агрономічно цінні властивості ґрунту зумов-

люються не тільки наявністю в ньому частинок діаметром 0,25–10 мм, тобто 

його макроструктурою (частинки діаметром понад 10 мм – це мега–, або бри-

листа структура), а й дрібніших (менше 0,25 мм), або його мікроструктурою. 

За розміром частинок мікроструктуру поділяють на грубу (частинки діамет-

ром 0,25–0,01 мм) і тонку (частинки діаметром менше 0,01 мм) [157]. 

Загальна пористість мікроструктурних ґрунтів, за підрахунками 

І.Б. Ревута [156], становить близько 45 % від об'єму ґрунту, а щільність будо-

ви – 1,45–1,55 г/см
3 
[156]. 

Відомо, що мікроструктурний склад властивий сіроземним ґрунтам, на 

яких вирощують високі врожаї бавовнику та інших культур, а також підзоли-

стим, на яких одержують високі врожаї картоплі, льону тощо. Істотним недо-

ліком мікроструктурних ґрунтів є їх здатність до ущільнення, внаслідок чого 

вони потребують більших затрат енергії на обробіток. Крім того, такі ґрунти 

більшою мірою зазнають вітрової та водної ерозії. Важливою властивістю 

структурного стану ґрунту є його водотривкість, тобто здатність протистояти 

розмивній (руйнівній) силі води. Водотривка структура під дією води або не 

руйнується, або лише частково розпадається на мікроагрегати, як, наприклад, 

структура цілинних чорноземів. Неводотривка структура під дією води роз-
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падається на складові її частинки. За підсихання безструктурного ґрунту на 

поверхні ріллі утворюється кірка [157]. 

Проте не всяка водотривка структура є агрономічно цінною. Якщо во-

дотривкі структурні окремості складені нещільно, а отже, мають високу 

(>45 %) пористість, то вони легко сприймають воду, а в їх пори вільно про-

никають кореневі волоски і мікроорганізми. Така структура є найбільш цін-

ною. Якщо структурні окремості мають щільне складення, то пористість їх 

дуже низька (30–40 %), а пори тонкі, в які ледве проникає вода і не проника-

ють кореневі волоски та мікроорганізми. Водотривкість такої структури ви-

значається тим, що вода проникає всередину агрегатів слабко і вони довго не 

зволожуються. Подібна структура спостерігається в ілювіальних горизонтах 

дерново–підзолистих ґрунтів, у солонцях і деяких інших ґрунтах. В агроно-

мічному відношенні така структура не є цінною [156]. 

Найбільш суперечливий вплив відвальних і безвідвальних основних 

обробок ґрунту на вміст в ньому вологи. Поверхневі, безвідвальні обробки, 

особливо за умови залишенні стерні на полі, сприяють накопиченню снігу, 

зменшенню глибини промерзання ґрунту, уповільненню стоку талих вод і, 

кінець кінцем, збільшенню запасів ґрунтової вологи. При проведенні обробок 

без обороту пласта на поверхні поля залишаються пожнивні залишки, які в 

деякій мірі можна порівняти з природним рослинним покривом, що істотно 

впливають на характер танення снігу і вбирання талих вод в ґрунт. 

В.В. Докучаєв, спостерігаючи за засвоєнням вологи в степу, у своїй роботі 

«Наші степи раніше і тепер», писав: «Ранньої весни, коли сніг тільки сходив, 

на невинному степу не видно великих потоків, тоді як на староорних полях 

вони біжать по усіх напрямах, шумлять; піняться і розмивають землю...» [39]. 

Позитивна роль безполицевої (плоскоріз) обробки в накопиченні воло-

ги в ґрунті, як в осінній, так і у весняний періоди відмічена в роботах бага-

тьох дослідників. Так за даними В.Я. Метелева, П.И. Талишева [112] в умовах 

Казахстанського степу ґрунт, оброблений плоскорізами, вбирав до 56% осін-

ніх опадів, тоді як зорана плугом тільки 38%. За узагальненими даними робіт 
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А.І. Бараєва [8] навесні, перед посівом, на полях з плоскорізною обробкою, 

вміст вологи в орному шарі ґрунту був в два рази, а в роки з сухою осінню і 

малосніжною зимою нерідко в три–чотири рази більше, ніж на полях, де про-

водили відвальний обробіток ґрунту. Відмічена закономірність, як правило, 

продовжує зберігатися і в середині вегетації ярової пшениці в умовах Башко-

ртостана  і Західного Сибіру. Так, в метровому шарі ґрунту по оранці місти-

лося близько 79 мм, тоді як по плоскорізній обробці 84 мм [170, 171, 199]. 

На думку Г.С. Ліпкіной [97] технологія, яка ґрунтується на обробці із 

залишенням на поверхні ґрунту рослинних залишків, наближається до при-

родного ґрунтотворного процесу, який стабілізує родючість ґрунту, створю-

ється можливість замкнутого кругообігу речовин і енергії в землеробстві 

[97]. Проте такі закономірності спостерігаються не завжди. Часто вплив різ-

них способів основної обробки на зміст вологи в ґрунті істотно не розрізня-

ється [64, 82, 90, 182, 188]. Значне накопичення вологи після безвідвальних 

обробок, передусім, спостерігається в степових районах. Багато авторів вва-

жають; що в районах з пересіченою місцевістю немає альтернативи тради-

ційній оранці. Вчені пояснюють це тим, що дрібне розпушування КПЗ – 3,8 

або БДТ – 7 у вологі роки призводить до втрати води за рахунок поверхнево-

го стоку. [78, 193]. За осінньо–весняний період так само більше опадів нако-

пичувалося по глибоких обробках. Проте вони ж визнають те, з розрахунку 

на одиницю врожаю витрата вологи при мінімізації обробок ґрунту дещо ме-

нша. 

Оранка сприяла більшому накопиченню вологи в метровому шарі ґрун-

ту не лише до часу сівби ярових культур, але і посіву озимини. Запаси вологи 

в останньому випадку були на 6,8 мм більше [197]. 

Способи обробітку впливають і на інші властивості ґрунту, зокрема – 

щільність. При надмірному ущільненні утруднюється проникненні в глиб 

ґрунту коренів рослин, погіршується водний, повітряний, тепловий і пожив-

ний режим, знижується біологічна активність ґрунту і зрештою врожайність 

сільськогосподарських культур. Тільки на чорноземах підвищення щільності 
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на 0,1 г/см
3
 знижувало врожайність зернових колосових культур на 15%, а на 

0,2 г/см
3
 на 50% [115]. Тому підтримка оптимальної щільності ґрунту зали-

шається важливим завданням землеробів. Для різних культур вона індивідуа-

льна і визначається біологічними особливостями рослин [189]. Найбільш ви-

могливим до щільності ґрунту є соняшник і картопля (оптимальна щільність 

1,0–1,1 г/см
3
), менш вимогливі цукровий буряк і кукурудза (оптимальна 

щільність 1,1–1,4 г/см
3
), а зернові культури займають проміжне положення – 

від 1,1 до 1,2 г/см
3
 [157]. 

Більшість дослідників дійшли висновку, що щільність ґрунту підвищу-

ється при застосуванні поверхневих основних обробок до 0,94–1,26 г/см
3
, то-

ді як при відвальній і безвідвальній обробках вона нижча – 0,86–1,17 г/см
3
 

[13, 167, 193]. В той же час є і інші висновки. Об'ємна маса ґрунту істотно не 

розрізняється залежно від вживаних обробок, оскільки коливання щільності 

ґрунту знаходяться в оптимальних межах для зростання сільськогосподарсь-

ких культур. У доказ приведемо дані багаторічного досвіду, проведеного 

И. П. Талановым [180]. Заміна щорічної оранки мілким або плоскорізним об-

робітком не привели до надмірного розущільнення ґрунту. На сьомий рік ро-

тації сівозміни при відвальній обробці сталося розущільнення орного шару 

на 0,04–0,07 г/см
3
 при плоскорізній – ущільнення на 0,02 г/см

3
, а за мілкого 

обробітку – щільність не змінювалася у порівнянні з контролем [180]. 

Слід визнати, що різні способи обробки ґрунту за умови їх науково–

обґрунтованого застосування, не призводять до істотних змін щільності ґрун-

ту [7]. Ці зміни стають помітні тільки при систематичному використанні по-

верхневого і мілкого обробітку ґрунту в сівозміні. 

1.3. Вплив способів обробітку ґрунту на мікробіологічну  

активність ґрунту 

Одним з шляхів відтворення родючості ґрунту є технологічний [18], 

який визначає водно–повітряний і тепловий режим ґрунту, активно впливає 

на життєдіяльність ґрунтової мікрофлори, спрямованість мікробіальних про-
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цесів [116], а, отже, і кругообіг поживних речовин, харчовий режим ґрунту, 

його родючість [28, 59, 71, 75]. 

Способи обробітку по–різному впливають на мікрофлору ґрунту. Це 

відбувається в основному завдяки зміні щільності і режиму вологості ґрунту 

[173, 129; 208]. 

Вибір оптимальної системи обробки ґрунту лежить в широкому діапа-

зоні від традиційної системи оранки до «нульової» обробки через безліч варі-

антів. Дуже довгий час існувала думка про найбільшу доцільність інтенсив-

ної обробки ґрунту, в цілях кращого забезпечення рослин елементами жив-

лення і створення оптимальних умов для розпаду органічної речовини [208]. 

У багатьох регіонах, а також в господарствах нашої зони, дуже широко 

застосовується відвальна обробка, як правило, на глибину від 20 до 25 см під 

усі культури, без урахування стану орного шару, що дозволяє на певному 

етапі отримувати необхідну продукцію за рахунок використання потенційних 

запасів поживних речовин але, врешті–решт привела до швидкого і глибоко-

го виснаження ґрунту, а у ряді випадків до непоправної втрати її родючості. 

Така обробка, на думку Г.И. Казакова [59], виправдана на важких, безструк-

турних ґрунтах і в деяких зонах достатнього зволоження або при зрошуванні. 

С.А. Самцевич та співав. [163] вважають, що при оранці у верхньому 

шарі ґрунту спостерігається значна активізація усіх груп мікроорганізмів, 

так, як переміщення верхнього шару ґрунту в глибші шари, що погано аеру-

ються, сприяє утворенню перегною і поліпшенню структури, а підняття ниж-

ніх шарів викликає активізацію аеробних мікроорганізмів і посилює мінера-

лізацію органічної речовини, що підвищує родючість ґрунту [163]. 

За даними В.Н. Бересневої [14], за умов застосування відвального об-

робітку ґрунту різко активізувалася мікрофлора підорного шару, але найбі-

льша кількість мікроорганізмів зафіксована на глибині 10–20 см [14]. 

Пізніше було встановлено, що оранка порушує хід природних біохіміч-

них процесів у верхньому шарі ґрунту, тоді як безвідвальний обробіток, без 
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обертання пласта, при скороченні механічної дії на ґрунт, створює умови 

близькі до природного процесу гумусоутворення [66]. 

Степові посушливі райони вимагають інших систем землеробства. Од-

ним з дієвих важелів у вирішенні питання збереження і збільшення ґрунтової 

родючості в даному випадку може служити мінімізація і ширше застосування 

комбінованих систем обробітку ґрунту [58, 59, 63; 67, 72]. 

Завдяки своїй волого– і енергоощадній спрямованості останнім часом 

широко використовуються системи безвідвального і мінімального обробітку 

ґрунту, що знижують руйнування структури ґрунтового покриву [217]. 

Мінімалізація обробітку ґрунту сприяє збереженню енергоресурсів, 

зниженню ерозії і підвищенню запасів продуктивної вологи для сільськогос-

подарських культур і широко використовується у багатьох країнах світу [27, 

140,  220]. 

Так в США в 1983 році 63 % усіх площі ріллі піддавалися мінімальній 

обробці, а до 2000 року планувалося охопити нею до 90 % ріллі [232]. Проте 

на практиці цього не сталося [75]. 

Слабке впровадження мінімальної обробки ґрунту в першу чергу пов'я-

зане з тим, що не усі типи ґрунтів мають сприятливі для мінімалізації агрофі-

зичні властивості. Ґрунти з важким гранулометричним складом сильно ущі-

льнюються. Другим стримуючим чинником є можливе засмічення ґрунтів 

злісними бур'янами [40, 59, 200]. 

Вибір системи основного обробітку ґрунту в першу чергу повинен ке-

руватися науковими рекомендаціями з урахуванням конкретних ґрунтово–

кліматичних умов і рівня інтенсифікації виробництва. Оскільки екологічна 

проблема в розвитку сільського господарства, на даний момент загострена у 

зв'язку з падінням рівня родючості ґрунтів, дуже актуальним є теоретичне об-

ґрунтування різних способів обробітку ґрунту. Це стосується вивчення їх 

впливу не лише на агрофізичні і агрохімічні властивості ґрунту, але і на біо-

логічну активність ґрунту, від життєдіяльності якої великою мірою залежить 

ефективна і потенційна родючість [200]. 
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Тому, багато дослідників важливим показником ґрунтової родючості 

вважають біологічну активність. Встановлено, що життєдіяльність мікроор-

ганізмів тісним чином пов'язана з розподілом органічної речовини в ґрунті, 

мірою аерації і вологістю, що регулюється, передусім, механічним обробіт-

ком [74, 116, 166, 168, 181, 192, 218,]. 

Переходячи до аналізу дії різних способів обробітку ґрунту на її мікро-

флору, слід зазначити, що накопичений до теперішнього часу матеріал свід-

чить про біологічну гетерогенність орного шару [23, 62, 118, 196]. 

За проведення поверхневого і безполицевого обробітку ґрунту основна 

маса рослинних решток залишається в шарі 0–10 см Цей шар краще і швидше 

прогрівається, і за наявності достатньої кількості вологи в ньому створюють-

ся найбільш сприятливі умови для розвитку мікрофлори [51, 198]. 

Встановлено, що тривале застосування безполицевих способів обробіт-

ку ґрунту призводить до диференціації орного шару, збільшенню біологічної 

активності його верхньої і зниженню нижньої частини [44, 161, 169, 190]. 

За даними И.С. Вострова [26] за глибокого безполицевого обробітку 

ґрунту активізуються мікробіологічні процеси лише на глибину до 30 см в 

нищіх шарах чисельність мікроорганізмів не зростає. Ці показники є тотож-

ними зазвичай зораному ґрунту. 

Як стверджує E.H. Мишустин [120], зростання чисельності мікроорга-

нізмів за використання безполицевого обробітку ґрунту на глибині 30–50 см 

відбувається в основному за рахунок «просипу» з верхніх шарів. Проте, автор 

відмічає, що основна маса органічних решток залишається в найбільш біоло-

гічно активному верхньому шарі, а отже поживних речовин там продукується 

набагато більше [120]. 

В ході мікробіологічних аналізів проведених Т.С. Мальцевим [101] бу-

ло встановлено, що чисельність бактерій, грибів і актиноміцетів за глибокого 

безполицевого обробітку ґрунту, підвищується по усіх горизонтах в порів-

нянні з оранкою в два рази [101]. 
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За даними H.H. Тарарико та співав. [181], обробіток ґрунту без обороту 

пласта сприяв створенню умів для різкого підвищення в шарі 0–20 см чисе-

льності усіх груп мікроорганізмів за деякого зниження їх кількості, в порів-

нянні з оранкою, особливо глибокою, в нижніх шарах ґрунту 0–40 см Анало-

гічні результати булі отримані у багаторічному досвіді лабораторії обробки 

ґрунтів ВНИИСХ Північного Зауралья [24]. Показникам чисельності мікроо-

рганізмів відповідали і показники біологічної активності [24, 119, 125, 195, 

209]. 

Встановлено, що поглиблення орного шару до 40–60 см, і при полице-

вому і при безполицевому обробытку ґрунту сприяє створенню потужного 

біологічно активного шару, знижує ущільнення підорних шарів і руйнує пі-

дошву [15, 26, 92]. 

Дослідження Б.М. Кушенова, С.М. Кушенова [89], проведених в Казах-

ському НДІ зернового господарства ім. А.И. Бараєва, показали, що поглиб-

лення орного шару (до 40 см) і періодична глибока оранка (плантажна і ярус-

на) ведуть до перерозподілу гумусу зі збільшенням чинника родючості в ни-

жній частині орного шару (0–20 см – 3,8–4,0 %, 20–40 см – 3,7–3,9 %, тобто 

однорідне), що позитивно позначилося на урожаї сільськогосподарських ку-

льтур [89]. 

Проте дані Т.А. Трофимової [191] свідчать, що підвищення активності 

окислювально–відновних ферментів (каталази, поліфенолоксидази, перокси-

дази) при поглибленні орного шару до 30–35 см збільшує мінералізацію сві-

жих рослинних залишків, що веде до підвищення непродуктивних втрат по-

живних речовин і гумусу [191]. 

Слід зазначити, що при високих біологічних показниках у верхньому 

горизонті їх середні значення в шарі 0–30 см можуть виявитися нижче, ніж за 

використання полиневої оранки [16, 125, 141, 144]. Крім того, дані чисельно-

сті мікрофлори не завжди співпадають з показниками інтенсивності біохіміч-

них процесів [23, 196]. 



 25 

Вивчаючи прийоми обробітку ґрунту із застосуванням полицевого і 

безполицевого способів як засобу боротьби з ерозією і посухою в степових і 

лісостепових районах А.Д. Тихомирова і О.І. Гамзикова [190] не виявили іс-

тотних відмінностей в чисельності ґрунтової мікрофлори залежно від варіан-

тів обробітку, хоча у варіанті з щорічним безполицевим обробітком було ви-

явлено найбільшу кількість актиноміцетів і грибів, а у варіанті з щорічним 

полицевим обробітком – найбільша кількість нітрифікаторів. Проте спостері-

галося зниження активності ферменту каталази у варіантах досліду із засто-

суванням безполицевого обробітку, що, на думку авторів, свідчить про зме-

ншення аэробности ґрунту і послаблення мінералізаційних процесів. В той 

же час, активність ферменту інвертаза, залежної від змісту органічної речо-

вини зростала. Активність уреази не змінювалася залежно від обробітку ґру-

нту. На залежність активності інвертази від вмісту органічної речовини в 

ґрунті вказує [87]. 

Результати, отримані Т.А. Трофимовою [191] на чорноземі звичайному, 

говорять про те, що вивчення инвертазной активності залежно від способів 

обробки показало її збільшення при безвідвальних прийомах обробки на 8–

23 % в порівнянні з оранкою [191]. 

Не виявлено істотних відмінностей в чисельності мікроорганізмів при 

різних способах обробітку і іншими вченими [103, 122, 131, 146, 201]. 

Проте, результати досліджень И.А. Чуданова і В.П. Васильєва [211] 

свідчать, що полицевий обробіток сприяв збільшенню інтенсивності виді-

лення вуглекислоти і розкладання клітковини, що вказує на більш високу на-

пруженість мікробіологічних процесів в ґрунті в цьому варіанті досліду. За 

умов застосування безполицевого обробітку ґрунту показник синтезу аміно-

кислот був дещо вищий, ніж на оранці [211]. 

Дані, отримані в польовій сівозміні на Кинельской ГСС ім. П.Н. Конс-

тантинова при вивченні п'яти різних систем обробки ґрунту, підтверджують, 

що глибокі обробітки (оранка і розпушування) підвищують біологічну актив-

ність ґрунту [125]. 
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За умови застосування постійних, мілких і «нульових» обробітків в ор-

ному шарі знижується аерація ґрунту, нітріфікаційна активність, повільніше 

розкладається клітковина, знижується окислювально–відновний потенціал. 

Проте у верхньому шарі (0–10 см) ці процеси йдуть більше інтенсивно за 

безполицевої обробки ніж на оранці [125]. 

Дослідженнями Г.Ю. Рабиновича та співав. [154] в також встановлено, 

що мінімальний обробіток в порівнянні з полицевою оранкою значно знижу-

ють біологічну активність ґрунту, про що свідчать низькі показники інтенси-

вності аерації, целюлозоруйнівної активності. При мінімальній обробці було 

відмічено зниження активності ферменту каталази, але зросла дегідрогеназна 

активність. Найвища активність каталази спостерігалася при чизельной об-

робці, полицева займала проміжне положення, між, мінімальною і чизель-

ною. Активність інвертази не залежала від обробки ґрунту [154]. 

Зниження активності аеробних процесів за безполицевого обробітку 

пов'язане, мабуть, з тим, що багатий органічною речовиною поверхневий шар 

ґрунту є дуже активним біологічним фільтром, через який в шари, що знахо-

дяться нижче, поступає вже значно збіднене киснем повітря [190]. 

Мінімальний і ґрунтозахисний обробіток ґрунту, без обороту пласту і в 

теж час залишаючи всі органічні залишки на поверхні, різко підвищує біоло-

гічну активність верхніх шарів ґрунту, і як наслідок відмічена тенденція до 

збільшення органічної речовини в шарі 0–10 см. Про що свідчить, багатоліт-

ній досвід вживання мінімального і нульового обробітків в Ставрополлі і ба-

гатолітньому Бразільському досвіді  [29, 162]. 

Про це ж свідчать дослідження проведені в Україні і Росії, які проводи-

лися на ділянках з дерново–підзолистими ґрунтами і на вилуженому чорно-

земі. Дослідні ділянки, відповідно були орними і неорними. У орних ґрунтах 

обох типів значення мікробної біомаси були в 15–37 разів менше, ніж у від-

повідних цілинних (неорних) аналогах. І відповідно доля мікробного вуглецю 

в орних ґрунтах зменшилося приблизно в 2,3–3,5 і 1,2–2,3 разу в порівнянні з 

цілинними. Отже, сільськогосподарське використання ґрунтів призвело до 
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значного зменшення мікробної біомаси в дерново–підзолистому ґрунті, чим в 

багатому чорноземі [4]. 

За наявними даними тривала антропогенна дія (оранка, добрива) при-

вела до значного зменшення вкладу вуглецю мікробної біомаси в загальний 

органічний вуглець. Дані О. Парінкиной і Н. Клюєвой [138], свідчать про 

значне зменшення вмісту вуглецю мікробної біомаси загалом, вмісті органіч-

ного вуглецю на орних ділянках лісового дерново–підзолистого ґрунту в по-

рівнянні з цілинними ділянками [138]. 

Отже, поливевий обробіток ґрунту, має істотний вплив на мікробну бі-

омасу. Але, істотних зменшень вуглецю і мікробної біомаси в багатому орга-

нічною речовиною чорноземі на цілинних ділянках і ділянках з оранкою не 

сталося, на відміну від аналогічних варіантів з дерново–підзолистим ґрунтом, 

про що свідчать дослідження вітчизняних вчених [4]. 

Дослідженнями Ю.М. Возняковської і Ж.П. Попової [24] на чорноземі 

вилуженому  в Молдавії встановлено, що ущільнення ґрунту позначається 

неоднаково на розмноженні різних груп мікроорганізмів. В ущільненому 

ґрунті відмічено пригноблення групи неспорових бактерій, кількість бацил 

трохи поступалася їх кількості в рихлому ґрунті, проте помітно зростала чи-

сельність грибів і молочнокислих бактерій. В умовах ускладненої аерації 

спостерігалося підвищення активності ферментів каталази, поліфенолоксида-

зи і пероксидази, що дозволило авторам зробити висновок про позитивний 

вплив ущільнення на процеси гумусоутворення при періодичній мінімальній 

обробці [24]. 

У дослідах Е.А.Борякової [14], використання мінімального обробітку 

під ярі зернові культури сприяло зниженню біологічної активності ґрунту 

[17]. 

Дослідженнями, проведеними А.И. Захаровим [52], встановлений рів-

ноцінний вплив мінімального обробітку і оранки на біологічну активність 

ґрунту [52]. 
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Багато дослідників вважають, що застосовуючи різні способи і глибини 

обробки ґрунту, можна успішно регулювати інтенсивність мікробіологічного 

розкладання органічної речовини, а отже, і процеси гумусоутворення і вступу 

доступних елементів живлення для рослин. 

Дослідження А.І. Пупоніна [152] доводять, що польові культури пози-

тивно реагують на гетерогенну будову орного шару, у тому числі і просапні 

культури. Експериментальні дані H.H. Тараріко та спывавт. [181] свідчать 

про збільшення маси коренів на 15–20 % за плоскорізного обробітку в порів-

нянні з оранкою [181]. 

Аналогічні результати були отримані на чорноземі вилуженому 

В. Х. Яковлєвим [225], по відношенню до кукурудзи, ячменю і горохо–

вівсяной суміші, за винятком озимого жита, де максимальна маса коренів 

утворилася після поверхневого обробітку у порівнянні з оранкою і плоскорі-

зною обробкою на глибину 20–22 см. Отримані результати узгоджуються з 

врожайністю в цих дослідах [225]. 

Думки дослідників відносно впливу різних по інтенсивності і глибині 

обробітків на запаси гумусу в ґрунтах суперечливі. Одні дослідники вважа-

ють, що безполицевий і мілкий обробіток не лише усуває втрати гумусу, але і 

створює кращі умови для його накопичення [59, 98, 192]. Результати інших 

свідчать про поліпшення гумусового режиму при застосуванні оранці [10, 

191]. 

Б.М. Кушенов і С.М. Кушенов [89] вказують на найкращу спрямова-

ність гумификационных процесів за умов використання комбінованої систе-

ми обробітку ґрунту [89]. 

У дослідах А.І. Пупоніна і A.B. Захаренко [152], система фрезерного 

мінімального обробітку, що виконується без обороту і перемішування усього 

орного шару, сприяла більшому накопиченню гумусу в порівнянні з полице-

вим або триярусним обробітком [152]. 

Таким чином, аналіз літератури свідчить про істотний вплив обробітку 

на біологічну активність ґрунту. на сьогодні дані щодо впливу різних систем 
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основного обробітку на біологічну активність ґрунту, численні і дуже супе-

речливі, але практично відсутні дані по впливу «нульового» обробітку на бі-

ологічну активність ґрунту. Що доводить необхідність вивчення цього пи-

тання у зв'язку з проблемою збереження і підвищення родючості ґрунту 

[152]. 

 

1.4. Вплив різних способів обробітку ґрунту на урожайність та 

якість сільськогосподарських культур 

Кінцевим показником оцінки різних систем обробітку ґрунту, як і ін-

ших агротехнічних заходів, є кількість і якість урожаю сільськогосподарсь-

ких культур, який відображає дію на рослину усіх умов вирощування, що 

змінюються також за допомогою обробітку ґрунту [6]. 

Загальновідомо, що обробіток ґрунту впливає на урожай, але питання 

про те, яким він має бути під певну культуру, ще багато в чому спірний. 

Один і той же спосіб може по–різному проявити себе в різних агрокліматич-

них умовах [58]. 

Позитивний вплив безполицевого, мінімального і полицевого обробітку 

на продуктивність сільськогосподарських культур виявлено у багатьох нау-

кових установах. При цьому при мінімізації обробітку ґрунту врожайність 

сільськогосподарських культур не лише не знижується, але, у ряді випадків, 

навіть збільшується при загальному зменшенні енерговитрат на обробіток [3, 

6, 33, 170, 185, 219]. 

В той час дослідження Д.С. Васильева, B.C. Марина [21] показали, що 

оранка в порівнянні з поверхневим обробітком ґрунту забезпечує отримання 

більш високих урожаїв сільськогосподарських культур, але веде до істотного 

зниження вмісту гумусу в орному шарі і зростання засміченості посівів [21]. 

C.B. Шайкин [213] відмічає, що продуктивність озимого жита залежно 

від системи обробітку ґрунту не зазнавала значних змін. Проте, в середньому 

за роки досліджень врожайність озимої культури за полицевого способу ос-
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новного обробітку ґрунту була вища, ніж за безполицевого на 0,10 т/га і на 

0,26 т/га – мінімальної поверхнево. Застосування мілкого обробітку в Лісос-

тепу знижує врожайність озимих культур в порівнянні з системами, де засто-

совувалися періодичний або постійно глибокий обробіток ґрунту [59, 213]. 

Такої ж думки притримується і В.В. Манейлов [102], стверджуючи, що 

мінімізація обробітку ґрунту під озиму і яру пшеницю в паровій ланці сіво-

зміни негативно на врожайність цих культур [102]. 

Врожайність пшениці озимої за мілкого і безполицевого обробітку ґру-

нту зменшується на 2,1–2,6 ц/га в порівнянні з оранкою [83]. 

A.A. Прохоров та інші [149] стверджує, що мінімальний обробіток ґру-

нту забезпечує краще накопичення вологи і підвищує врожайність зернових 

культур на 1,5–3,5ц/га. О.Ю. Горячев [31] при вивченні впливу різних систем 

обробітку ґрунту виявив істотну перевагу поверхневого обробітку на вро-

жайності озимих культур перед оранкою. Різниця у врожайності по поверх-

невому обробітку ґрунту в порівнянні з оранкою склала 5,4 ц/га [31]. 

За даними А.Б. Мурашкиной [122] можна зробити висновок про те, що 

обробіток ґрунту має істотний вплив на врожайність пшениці озимої. Воло-

гозабезпеченість посівів озимих культур в роки досліджень також істотно 

впливала на врожайність культури. У вологі роки врожайність озимини була 

вища за безполицевого обробітку ґрунту, а в посушливі за мілкого обробітку 

[122]. 

Врожайність пшениці ярої нестійка по роках, що обумовлено коливан-

нями гідротермічних умов і недостатньої вологозабезпеченістю в посушливі 

роки. Завдання обробітку ґрунту, у зв'язку з обробітком пшениці ярої полягає 

в тому, щоб створити максимальні запаси продуктивної вологи в коренеміст-

кому шарі, зберегти її до моменту активного заствоєння рослинами і раціона-

льно використати на формування врожаю. Чутливість пшениці ярої на гли-

бину, способи, заходи і їх поєднання в системі обробітку ґрунту неоднознач-

на, що в першу чергу визначається супутніми умовами обробітку культури 

[96, 128; 201]. 
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Н.В. Светкина [165], при вивченні впливу систем основного обробітку 

ґрунту в умовах степового Заволжья, відмічає деяке зниження врожайності 

пшениці ярої за мінімального обробітку ґрунту в порівнянні з оранкою. Про-

те за несприятливих погодних умов вегетаційного періоду в окремі роки дос-

ліджень мінімальний обробіток забезпечув прибавку врожаю пшениці ярої 

[165]. За даними К.І. Карповича [65] урожайність пшениці ярої, що йде в сі-

возміні за озимим житом за мінімального обробітку, знижується на 6,3 ц/га в 

порівнянні з оранкою на не удобреному фоні, а на удобреному, на 5,2 ц/га 

[65]. Л.Ф. Лигастаева [96] наводить дані досліджень про позитивний вплив на 

врожайність пшениці ярої плоскорізного розпушування на 20–22 см і щілю-

вания на тлі мілкого обробітку. «Нульовий» обробіток з щілюванням в пер-

ший рік застосування підвищував врожайність пшениці ярої по кукурудзі на 

0,3 ц/га, в другий рік знижував її врожайність на 0,6 ц/га [96]. 

Багаторічними дослідженнями Г.І. Казакова [59] встановлено, що в 

умовах Самарської області ефективність систем обробітку ґрунту під пшени-

цю яру змінювалася залежно від ґрунтово–кліматичних умов, видів сівозмін і 

погодних умов, врожайність ярої пшениці в лісостеповій зоні, як за полице-

вого, так і за безполицевого  обробітку ґрунту була однаковою. Зменшення 

глибини обробітку ґрунту супроводжувалося деяким зниженням врожайнос-

ті, а дискування і особливо «нульовий» обробіток щорічно призводили до до-

стовірного зниження врожайності зерна в порівнянні з оранкою. При цьому 

головна причина зниження врожайності на тлі мілкого обробітку або при ви-

ключенні осінніх механічних обробок в лісостепу – погіршення водного і 

поживного режимів ґрунту і збільшення засміченості посівів бур'янами. Усі 

інші чинники родючості не мали істотних відмінностей по системах обробіт-

ку ґрунту [59]. 

Під час досліджень технології вирощування пшениці ярої в умовах сте-

пу М.В. Васильев [21] відмічає, що зменшення глибини основного обробітку 

ґрунту супроводжується зменшенням врожайності пшениці ярої. Супереч-

ність оцінок глибини, способів, прийомів і систем обробітку ґрунту по їх 
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впливу на врожайність сільськогосподарських культур дають основу для 

проведення подальших досліджень в цій області [21]. 

 

Окреслення акутальності наукової проблеми, яка потребує  

вирішення 

Аналітичний огляд сучасної наукової літератури дозволив нам 

обґрунтувати актуальність визначення законономірностей варіювання 

едафічних показників засобами аналізу головних компонент; важливість 

інтерпретації головних компонент за допомогою агроекологічних факторів; 

перспективність дискримінації способів механічного обробітку ґрунту за їх 

впливом на динаміку ґрунтових властивостей; проведення екоморфічної 

характеристики рослин, які складають банк насіння бур’янів та визначення 

характеру впливу способів механічного обробітку на бур’яни. Важливе 

практичне значеня може мати визначення рослин–індикаторів способів 

обробітку ґрунту серед бур’янів. Залишається актуальною проблема 

характеру впливу способів механічного обробітку ґрунту на чисельність 

ґрунтових мікроорганізмів (гриби, бактерії, актиноміцети). Важливим 

агроекологічним завданням є виявлення закономірностей формування 

показників урожайності сільськогосподарських культур в сівозміні 

(кукурудза, ярий ячмінь та горох) та оцінка ролі у цих процесах різних 

способів механічного обробітку ґрунту. 
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РОЗДІЛ 2 

ҐРУНТОВО–КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Теоретичні дослідження виконували на кафедрі землеробства і агрохі-

мії ім. В. І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії, а польові дос-

лідження були проведені на території приватного сільськогосподарського пі-

дприємства «Нива» Шишацького району Полтавської області у 2010–2016 рр. 

Полтавська область знаходиться в Центральному Лісостепу Лівобере-

жної України, що є частиною Придніпровської низини. Вона знаходиться в 

помірному кліматичному поясі. Найбільше значення при формуванні погод-

них умов і клімату в цій зоні мають вплив кількісний характер сонячного ви-

промінювання, віддаленість території від великих водних мас, її належність 

до зони дії переважно атлантичних помірних та арктичних повітряних мас, та 

вирівняність території. 

Тепловий баланс в середньому за рік позитивний і складає 1780–

1860  Дж/м. Найбільший він влітку, восени знижується (листопад), а у люто-

му знову набирає позитивного значення. 

Середньорічна температура повітря в області протягом тривалого пері-

оду змінюється від +7 °С до +8,5 °С. Середня температура січня -6 °С – -7 °С 

(вища на південному заході, нижча на північному сході). Середня температу-

ра липня +20,5 °С – +21 °С. Найвища температура цього місяця сягає +37 °С – 

+40 °С, а найнижча в січні від -35 °С до -38 °С. Коливання температури на 

протязі року значно нерівномірні. 

Важливим аспектом температурного режиму є тривалість вегетаційно-

го періоду – коли середньодобова температура не опускається нижче +5 °С. 

Тривалість вегетаційного періоду в зоні досліджень складає 195–205 днів; 

безморозного періоду, який сильно змінюється в різні роки, коливається від 

155 до 183 днів, а в окремих місцях, особливо у північно-східних, триває до 

207 днів. Цієї кількості тепла достатньо для вирощування всіх зернових, бо-

бових, технічних та польових культур. 
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Середня кількість опадів за рік змінюється в межах 460–1560 мм. Кіль-

кість опадів значно зменшується із заходу на схід. В цілому за весь вегета-

ційний період випадає в середньому 224–272 мм, що достатньо для вирощу-

вання переважної більшості сільськогосподарських рослин. 

Середня річна температура повітря в Полтавській області +7,2 
о
, най-

вища – +9,4 
о
, найнижча – +5,6 

о
. Середня місячна температура в червні – 

20,6 
о
, найвища відмічена у 1936 р. (24,8 

о
), найнижча у 1912 р. (17,4 

о
). 

Суми активних температур (вище +5 
о
С) наростаючим підсумком на кі-

нець місяця становлять: квітень – 195 °, травень – 660 °, червень – 1210 °, ли-

пень – 1865 
о
, серпень – 2600 

о
, вересень – 2960 

о
, жовтень – 3065 

о
. 

Розподіл опадів на території нерівномірний. Посушливі явища спосте-

рігаються майже щорічно, але особливо згубними були посухи 1891, 1920, 

1946, 1975 років.  

Найбільше опадів випадає у північно–західних і північних районах. Се-

редні суми їх у Гребінці – 555 мм, Лубнах –  518 мм, Гадячі – 499 мм. Найбі-

льші суми опадів відмічені у 1913 р. – 837 мм, найменші у 1934 р. –  221 мм.  

Приватне сільськогосподарське підприємство (ПСП) «Нива» розташо-

ване в північно–західній частині Шишацького району, Полтавської області, в 

зоні Лісостепу. Центральна садиба знаходиться в селі Баранівка на відстані 

від районного центру смт. Шишаки – 10 км і обласного центру м. Полтава – 

85 км. 

Єдиний ґрунтотворний процес і окремі його стадії по різному прохо-

дять, в залежності від клімату. Інтенсивність процесів вивітрювання ґрунтот-

ворних порід і розклад органічних речовин рослинних залишків знаходяться 

в прямій залежності від вологості й температури. 

Господарство розташоване в центральному середньо зволоженому аг-

рокліматичному районі області, який характеризується континентальним 

кліматом з нестійким зволоженням, холодною зимою і жарким, а іноді сухим 

літом. 
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З наведених даних видно, що найхолоднішим місяцем є лютий (-10 °С), 

а найтеплішим – липень (+24,8 °С), абсолютний максимум температури 

+38 °С, абсолютний мінімум – -37 °С. 

Коливання середніх температур за рік становить 27,5 °С, а коливання 

абсолютних температур досягає 75 °С, що вказує на значну континенталь-

ність клімату. 

В окремі роки температура повітря помітно відхиляється від наведених 

вище величин. 

Абсолютний мінімум температур в січні-лютому досягає -34...-37 °С, 

що вказує на можливі випадки вимерзання озимої пшениці, багаторічних 

трав та деяких плодових порід в садах. 

Висока температура влітку призводить до підгорання деяких сільсько-

господарських культур (гречки, кукурудзи) в період цвітіння. 

Середньомісячні температури вище 0 °С спостерігається протягом 9 мі-

сяців (березень-листопад). Середнє число днів з температурою вище +5 °С, 

коли проходить вегетація рослин, становить 203 дні, вище +10 ° – 163 дні, 

вище +15 ° – 120 днів, вище +20 °С – 39 днів. Сума активних температур 

(вище +10 °С) на рік складає 2810 °С, чого цілком достатньо для визрівання 

основних сільськогосподарських культур. 

За багаторічними даними Полтавської метеорологічної станції початок 

осінніх приморозків припадає на вересень, а останні приморозки спостеріга-

ються весною, навіть у третій декаді травня (табл. 2.1). 

Приморозки завдають шкоди овочевим культурам і кукурудзі, а також 

садам в період цвітіння. 

Середня тривалість безморозного періоду – 171 день в повітрі, 151 день 

– на поверхні ґрунту. 

Відновлюється вегетація озимих культур і багаторічних культур і бага-

торічніх трав в кінці березня, а припиняється в листопаді. 
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Таблиця 2.1 

Дати останнього і першого приморозків 

 
Останній приморозок весною Перший приморозок восени 

середня сама рання сама пізня середня сама рання сама пізня 

В повітрі 22.IV 24.III 23.V 10.Х 18.ІХ 5.XI 

На поверх-

ні ґрунту 
4.V 16.ІV 22.V 27.IX 19.ІХ 6.Х 

 

Середня річна сума опадів за багаторічними даними Полтавської ме-

теорологічної станції становить 495 мм (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Розподіл опадів по місяцях, мм  

(Середня багаторічна кількість опадів) 

І II III IV V VI VII VII VIII IX X XI XII Сума 

28 22 25 34 46 63 62 55 32 43 37 33 25 495 

 

Нерівномірно розподіляються опади по сезонах року за холодний пері-

од (XI – III) їх випадає 145 мм, а за теплий період (ІV – X) випадає 345 мм. 

Гідротермічний коефіцієнт за ІV – УІІІ становить 1,01 для зернових ку-

льтур (за останні 10 років). Середня швидкість вітрів 3,2 – 4,7 м/сек. Бувають 

вітри різних напрямків. Взимку переважають східні та південно–східні вітри, 

що пов'язано з вторгненням вітрових мас повітря, навесні – північно-східні 

вітри, влітку та восени – північно–західні, північні і північно-східні. В травні 

і червні часто дують східні та південно–східні вітри суховії, які значно зни-

жують відносну вологість повітря. Важливу роль у зменшенні шкідливої дії 

вітрів відіграють лісонасадження. 

Слід відмітити, що в цілому кліматичні умови за кількістю тепла, світ-

ла і вологи сприятливі для вирощування всіх районованих сільськогосподар-

ських культур. Разом з тим, деякі особливості клімату (засуха, сильні вітри, 

приморозки), а також коливання окремих кліматичних показників по роках, 
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потребують суворого дотримання всього комплексу зональних агротехнічних 

заходів. 

Господарство розташоване в межах середнього Подніпров'я. 

В геоморфологічному відношенні землі лежать в основному на вододі-

льному плато річок Псьол – Ворскла та в заплаві р. Псьол. Лише незначна 

частина знаходиться на боровій терасі. В центральній, східній та північній 

частинах господарства рельєф плато рівнинний зі зрідженою балочною сис-

темою. Балки неглибокі, схили їх пологі, ерозійні процеси виражені слабо. В 

західній частині рельєф плато вузько хвилястий з густою сіткою сильно ви-

роблених балок, які розділяють місцевість на вузькі вододіли. Балки тут гли-

бокі, добре розгалужені, великої протяжності. Значну площу займають круті 

схили. Тут поширені середньо- та сильно змиті ґрунти. Найбільш поширени-

ми ґрунтотвірними породами є леси і лесовидні суглинки. Леси мають поту-

жність 10 – 12 м. У верхній частині лес переритий кротовинами, заповнений 

гумусовим матеріалом. 

За механічним складом леси піщанисто- та крупнопилувато середньо 

суглинкові. 

На лесах і лесовидних суглинках сформувались чорноземи типові та 

реградовані ґрунти типові опідзолені та реградовані ґрунти, їх змиті відміни. 

Кожен геоморфологічний елемент рельєфу має свій специфічний вод-

ний режим. Стійкий водний режим ґрунтів є одним з найважливіших умов 

родючості. Ґрунтові води в межах плато залягають на глибині 10 – 15 м і то-

му безпосередньо впливу на ґрунтотворення не мають. Ґрунти тут зволожу-

ються виключно за рахунок атмосферних опадів, на схилах значна частина 

вод стікає, викликаючи ерозію ґрунтів. Ґрунти, що розташовані в заплаві річ-

ки Псьол, по днищу балок живляться за рахунок підґрунтових вод і атмосфе-

рних опадів. Підґрунтові води залягають на глибині 0,7 – 1,5 м, а місцями ви-

ходять на поверхню і перезволожують ґрунти. Серед ріллі зрідка зустріча-

ються западини, в яких весною та в період дощів збирається вода, яка тут за-

стоюється, а тому ґрунти перезволожені. 
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Територія підприємства знаходиться в межах Зіньківсько-

Решетилівського природно-сільськогосподарського району. Ґрунтовий пок-

рив господарства представлений, в основному, чорноземами типовими і їх 

змитими відмінами, чорноземами опідзоленими слабо змитими, темно-

сірими опідзоленими змитими ґрунтами, реградованими чорноземами, луч-

ними, лучно-болотними, болотними солонцюватими, дерновими, осолоділи-

ми ґрунтами. 

Утворення ґрунтів пов'язане з різноманітними умовами, що залежать 

від рельєфу, ґрунтового зволоження, ґрунтотворних порід і агрокультурної 

діяльності людини. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем звичайний середньо-

глибокий середньогумусний важкосуглинковий на лесі з вмістом гумусу 

2,59 % – 3,58 %, нейтральною реакцією ґрунтового середовища, середньою 

забезпеченістю азотом, підвищеною – рухомими фосфатами та підвищеною – 

обмінним калієм за Чиріковим. 

Характеризуючи дані за 2010 рік можна говорити, що березень виявив-

ся надзвичайно теплим (табл. 2.3). Протягом місяця відмічався недобір опа-

дів. Цього року процеси життєдіяльності у рослин зимуючих культур факти-

чно розпочалися в небувало ранні строки 3–4 лютого, проте вегетація не була 

повноцінною і час від часу припинялася на 3–4 дні, а більш стало активізува-

лася лише з 5–6 березня. 

Таблиця 2.3 

Середньомісячні багаторічні температури за даними Полтавської  

метеорологічної станції 

Роки І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2010 -8,9 -3,6 0,1 10,3 17,7 22,2 24,8 25,7 15,5 5,6 8,4 -2,4 

2011 -6,1 -8,5 0 8,9 17,2 20,5 22,9 20,3 15,7 7,7 0,9 -1,5 

2012 -4,1 -10,0 -0,2 13,6 19,5 21,4 24,3 21,4 16,6 6,8 1,5 -3,4 

Середні 

дані 
-7,2 -3,4 -0,6 9,3 15,4 18,9 20,9 20,3 13,6 7,0 1,9 -1,8 
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Протягом квітня спостерігався дуже контрастний і аномальний темпе-

ратурний режим. Дуже різке похолодання в першій декаді на 1–2 °С, а потім 

потепління, до температур характерних для початку травня. 

Травневий температурний режим в цілому був близьким до звичайного, 

але в окремі дні з значним зниженням температур часом подекуди до заморо-

зків на поверхні ґрунту. Опади відмічались переважно в перші дні місяця, в 

середині нього та в кінці. 

Червень в цілому був по температурному режимі близький до серед-

нього багаторічного. Відмічався різкий недобір опадів. Липень цього року 

видався надзвичайно спекотним. Опади відмічались лише в окремі дні й був 

їх значний недобір. Протягом місяця відбувалися ускладнення агрометеоро-

логічних умов росту та розвитку сільськогосподарських культур, все більше 

проявилася посушливість. 

Після надзвичайного спекотного липня, серпень лише на початку був 

жарким: протягом першої декади температура знизилась на 8–10 °С наблизи-

вшись до норми. Малоефективні опади відмічались в першій декаді, а в дру-

гій половині місяця їх не було зовсім. Влітку 2010 року зафіксовані абсолют-

ні рекорди температури. Вони перевищували на 3 °С навіть спекотне літо 

1972 року. 

Останні місяці цього року відмічались аномальністю теплового режи-

му, вересень був дощовим. У кінці місяця подекуди були відмічені перші 

приморозки. У середині жовтня був зафіксований перший сніг. Опади у ви-

гляді дощу відмічались лише в першій половині листопада. Минулий грудень 

характерний надзвичайно холодним, контрастним та аномальним температу-

рним режимом. Небувало швидко проходило промерзання ґрунтів. Сніговий 

покрив був дуже тонким і нестійким. 

Січень 2011 року видався занадто аномальним, в першій декаді спосте-

рігалась надзвичайно холодна погода (часом середньодобові температури по-

вітря були на 8–10 °С нижчими норми). На кінець місяця температура різко 

підвищилась, в результаті чого сніговий покрив зник, розпочалося відтавання 
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ґрунту з поверхні. Лютий цього року видався небувало теплим, що призвело 

до відтавання ґрунту на переважній частині території. Невеликі опади у ви-

гляді дощу, часом снігу, подекуди з короткочасним утворенням снігового по-

криву відмічались в окремі дні місяця. 

Особливо аномальним температурний режим був у другій половині бе-

резня. Найхолоднішою була п'ята п'ятиденка місяця. Третя декада була холо-

днішою від другої майже на 1,5 °С. У цій декаді відмічено, як мінімальну так 

і максимальну температуру березня. Перехід середньодобових температур 

через 0 ° затримався майже на декаду. 

Протягом місяця утримувались несприятливі фактори перезимівлі ози-

мих культур. На полях зберігалась льодова кірка. Температури ґрунту на 

глибині промерзання вузла кущіння озимини протягом місяця були досить 

високими (переважно на рівні 2–3 ° морозу) що також являлось додатковим 

негативним фактором перезимівлі. 

Квітень 2011 року був теж надзвичайно контрастним та аномальним по 

відношенню до опадів та температурного режиму. Надзвичайно холодною 

була перша декада, друга хвиля холоду була відмічена в період 26–28 квітня 

майже на тиждень пізніше звичайного. Із 29 квітня середньодобові темпера-

тури були вищими 10°С. Цього року процеси вегетаційного відновлення було 

відмічено з 12–15 квітня, що майже на 15 днів пізніше. Запаси продуктивної 

вологи протягом місяця утримувались на оптимальному рівні. 

На відміну від холодного квітня – травень, навпаки видався занадто 

жарким. Середньомісячна температура повітря становила 19–20 °, що на 4 °С 

вище норми. Гідротермічний коефіцієнт травня на більшій частині території 

області становив лише 0,2–0,4, що характеризує найжорстокішу засуху. 

Характеризуючи умови червня слід відмітити пониження температур-

ного режиму на 1,5–2 °С в порівнянні з травнем. Отже слід відмітити, що на 

більшій території області зберігався великий дефіцит опадів. Температурний 

режим липня був переважно близьким до звичайного, найжаркішою були се-

редина першої декади та остання п'ятиденка. У першій половині цей місяць 
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був занадто дощовим, що обумовило поповнення вологозапасів в ґрунті до 

достатніх. Погодні умови серпня теж були близькими до нормальних. Але з 

істотними коливаннями. Найхолоднішою була друга декада. Після дуже за-

сушливих умов травня та червня, вологозабеспеченість посівів на доброму 

рівні утримувалась понад два місяці. 

Температурний режим вересня виявився дуже аномальним – друга по-

ловина місяця була майже на 3 °С теплішою за першу. Середньомісячна тем-

пература повітря становила 13–14,5 °С, близько норми. Сума опадів перева-

жно на більшій частині області становила 20–30 мм (лише 40–70 % норми). 

Ефективного тепла у другій половині вересня надійшло більше звичайного, 

вже на середину місяця запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту 

знизились до 15–20 мм. Погодні умови жовтня відмічались різким спадом те-

пла, після тривалої відсутності опадів з 3 жовтня відмічались рясні дощі. Се-

редньомісячна температура становила 7–8 °С, що близько норми. Сума опа-

дів на більшій частині області становила переважно 85–100 мм (майже 2,5–3 

норми місяця). З випаданням рясних дощів (починаючи з 3 жовтня) на полях 

дуже добре поповнився запас продуктивної вологи, після чого значно поліп-

шились умови росту та розвитку озимих культур. 

Аномальними погодними умовами відзначався листопад: найхолодні-

шою була середина місяця, а дуже теплими – перша і п'ята п'ятиденки.  

Клімограма за 2012 дозволяє зробити аналіз кліматичних умов за даний 

рік. Характеризуючи її дані можна говорити, що березень виявився теплим. У 

другій декаді температура була найвищою. Протягом місяця відмічався не-

добір опадів. Вегетаційні процеси у зимуючих культур відновилися вже у се-

редині другої декади. Квітень видався надзвичайно теплим, в окремі дні 

першої декади середньодобові температури повітря були характерними для 

кінця квітня, а в третій декаді для середини травня. Сума опадів за цей період 

була в межах норми.  

Температурний режим у травні був близьким до звичайного, але в 

окремі дні з значним підвищенням температур. Опади відмічалися лише в 
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окремі дні й був їх значний недобір, за рахунок чого ускладнювалися агроме-

теорологічні умови росту та розвитку сільськогосподарських культур. 

Погода літніх місяців характеризувалася стабільним температурним 

режимом. Сума опадів за червень була близька до норми, а в липні та серпні 

опади випали місцями. 

Вересень був дещо прохолодніший й також з незначними опадами. 

Жовтень був з характерним аномальним режимом з різкими контрастами те-

мператури. Опади протягом місяця відмічалися епізодично. В листопаді та-

кож відмічалися часті контрасти температур, опадів випало мало. 

Грудень був характерний холодним температурним режимом. Погода 

була ясною, в окремі дні відмічався сніг, проте був великий їх недобір. 

Січень 2013 року видався теплим, в більшості днів температурний ре-

жим був характерним для кінця листопада, але зрідка відмічалися різкі хвилі 

холоду. Опадів випало близько норми і спостерігалися вони у вигляді  снігу, 

мокрого снігу й дощу. 

Лютий, як і січень, був теплим, але з різкими контрастами температур. 

Протягом місяця спостерігалися незначні опади у вигляді снігу. Подекуди 

спостерігався туман. 



 43 

РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ  

ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1. Елементи агротехнології при виконанні досліджень 

 

Польові дослідження проводились у тривалому досліді, закладеному в 

2010–2016 рр. в приватному сільськогосподарському підприємстві «Нива» 

Шишацького району, Полтавської області, лабораторно-аналітичні – на базі 

Полтаського центру «Облдержродючість», с. Степне. 

Дослідження проводились у ланці сівозміни: кукурудза на зерно – яч-

мінь ярий – горох. Дослід включає наступні варіанти технологій (їх елемен-

ти) (табл. 3.1):  

1. Традиційна, яка базується на різноглибинній оранці на 27 – 30 см. 

2. Глибокий обробіток без перевертання скиби чизельними глибокороз-

пушувачами на 40 см 

3. Ґрунтозахисна з мінімальним обробітком на глибину 4 – 5 см. 

4. Технологія прямого висіву без обробітку ґрунту (нульовий обробіток 

або No–till). 

Гібрид кукурудзи Піонер ПР38Р92 (Pioneer PR38R92) – середньостиг-

лий простий гібрид з високим потенціалом врожайності. Сума ефективних 

температур до цвітіння складає 6200 С °, до досягнення зерном чорної точки 

12100 С °. Має високі рослини, міцний початок з середнім прикріпленням до 

стебла. Перевагами цього гібриду є сталий рівень врожайності за вирощу-

вання у різних ґрунтово–кліматичних зонах. Зерно швидко віддає вологу під 

час достигання. Гібрид стійкий до вилягання. Відрізняється від інших гібри-

дів високою посухостійкістю. Має високий поріг толерантності до пильної 

головні і південного гельмінтоспоріозу, фузаріозу початків. Зерно має висо-

кий вміст білку та крохмалю. 
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Таблиця 3.1 

Елементи технології під час виконання дослідів 

Технологія вирощування культур в ланці сівозміни 

  Кукурудза Ячмінь ярий Горох 

Рік 2010 2011 2012 

Сорт (гібрид) Pioneer PR38R92  Командор Р–2 Мадонна Р–3 

Основний бробіток: 

Оранка 27–30 см 27–30 см 27–30 см 

Глибоке рихлення 45 см 45 см 45 см 

Поверхневий обро-

біток 
4–5 см 4–5 см 4–5 см 

No–till – – – 

Передпосівний  

обробіток 
7 см 5 см 7 см 

Дата сівби 11.05.2010 05.04.2011 15.04.2012 

Норма висіву 
82000 шт/га 

23 кг/га 

5–5,5 млн.шт/га 

220 кг/га 

2,2–2,4 млн.шт/га 

350 кг/га 

Добрива  

при посіві 

Аміачна селітра 200 

кг/га ф.в. 

(70 кг/га по д.р.) 

Нітроамофоска 200 

кг/га 

N40P40K40 

  

Боротьба 

з бурянами 

Балерина (400г/га) + 

Дублон Голд (75 

г/га) + 

ПАР Адю (200 г/га) 

Балерина (400 г/га) + 

Гранстар, 75% в.г. 

(0,015 кг/га) 

Базагран (2,5 л/га) +  

Міура (800 г/га) 

Боротьба  

зі шкідниками 
  

Борей (120 г/га) 

Гессинська муха 
  

Урожайність  

залікова 

98,8–О, 106,1–Г, 

 102,2–Д, 98,8–N 

38,15–О, 36,73–Г, 

35,41–Д, 30,34–N 

29,83–О, 30,34–Г, 

30,80–Д, 25,98–N 

 

Час цвітіння волоті – середнє. Головна вісь волоті вище верхньої бічної 

гілки, утворює відносно неї середній кут. Початок довгий, слабо конічної фо-

рми, ніжка довга, стрижень має колір. Зерно зубовидної форми, верхня час-
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тина – жовта. Середня врожайність 66,7 ц/га, що вище стандарту більше ніж 

на 4 ц/га. 

Рекомендована норма посіву – 75–80 тис. насінин на гектар. Гібрид Пі-

онер ПР38Р92 добре реагує на високий агрофон. 

Ячмінь Командор Р2. 

Оригінатор сорту Селекційно–генетичний інститут, ЗАТ «Селена». 

Сорт для умов високо інтенсивного землеробства. Занесений до Державного 

реєстру сортів рослин України з 2007 року по зонах Лісостепу і Полісся. Пи-

воварний. В інституті середній врожай за три роки становив 74,4 ц/га (у ста-

ндарту Галактик 57,3 ц/га). Прибавка врожаю склала 17,1 ц/га. В державному 

сортовипробуванні 2005 року при середньому врожаї 55,1 ц/га прибавка вро-

жаю над середнім стандартом становила 9,4 ц/га (20,3 %). Посухостійкий 

(7 балів). Високостійкий до вилягання (8–9 балів), що забезпечується корот-

ким (65–70 см) міцним стеблом. Високостійкий до борошнистої роси (9 ба-

лів), карликової іржі (9 балів), гельмінтоспоріозу (9 балів), стійкий до летю-

чої, чорної і кам`яної сажок (7 балів). Висока кущистість та вирівняність сте-

блостою. Середньостиглий, з вегетаційним періодом 76–79 днів. Вирівня-

ність зерна – 96 %.  

Колос дворядний, довгий (8–10 см), нещільний (10 члеників на 4 см ко-

лосового стрижня), неламкий, солом’яно-жовтий, пірамідальної форми. Ості 

довгі, зазубрені, майже паралельні, тонкі, еластичні, солом`яно-жовті. Колос-

кова луска довга (12–13 мм), вузька. Квіткова луска тонко зморшкувата, без 

опушення, нерви гладенькі, перехід в ость поступовий. Основна щетинка зе-

рна довго волосяна. Кущ напівпрямостоячий. Лист не опушений, проміжний, 

зелений. Зерно солом`яно-жовте, тонкоплівчасте, еліптичної форми. Маса 

1000 зерен 48–50 г. Агротехніка звичайна для зони вирощування. Протруєння 

насіння препаратом Вітавакс 200 забезпечує надійний захист рослин від хво-

роб і підвищення врожаїв. Внесення добрив обов`язкове. 

Горох Мадонна. Заявник фірма «Лембке», Німеччина. Різновидність 

екадукум. Сходи зелені. Стебло звичайне, заввишки 57–81 см. Загальна кіль-
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кість міжвузлів 13–14, до першого суцвіття 8–11. Листки з трьома парами яй-

цеподібних цільнокраїх листочків з восковим нальотом. Прилистники напів-

серцеподібні, біля основи зубчаті. Квітки білі, великі, по дві, рідше по одній 

на квітконіжці. 

Насінина жовто–рожева, округла, гладенька з матовим відтінком, зрос-

тається із рубчиком насінини. Маса 1000 насінин – 229–254 г. Середньоран-

ній, дозріває за 77–80 днів. Посухостійкий, досить стійкий до полягання та 

осипання. Придатний для прямого комбайнуваня. За даними заявника норма 

висіву – 0,8–1 млн. га схожих насінин. Білка має 21,3–24,0 %. Стійкий до ко-

реневих гнилей, аскохітозом уражується слабо. На державних сортодослід-

них станціях за роки випробування отримали середній врожай –  

32,1–36,1 ц/га. Потенційна можливість сорту – 55–65 ц/га. Рекомендований 

для вирощування в зонах Степу, Лісостепу та Полісся. 

 

3.2. Методика визначення мікробіологічних показників ґрунту 
 

Усі дослідження проводилися з використанням загальноприйнятих ме-

тодик. Виділення основних агрономічно корисних груп мікроорганізмів з 

ґрунту проводилося методом мікробіологічного посіву [42] ґрунтового витя-

гу на тверді поживні середовища: для микромицетов (плісневих грибів) – се-

редовище Чапека; для актиноміцетів – крахмало–амміачний агар (КАА); для 

бактерій – м’ясо-пептонний агар (МПА) [178]. Середні зразки ґрунту відби-

ралися в три терміни на усіх варіантах досліду в орному шарі 0–30 см. Розве-

дення ґрунтової витяжки для грибів, актиноміцетів і бактерій було відповідно 

– 1: 1000; 1: 10000; 1: 100000. Мікробіологічний посів проводився в чотирик-

ратній повторності. 

Облік загальної чисельності (Ч) і співвідношення основних груп мікро-

організмів в ґрунті робили методом Е.З. Теппера [186] за формулою: 

4= ч P/m           (1) 

де: Ч – загальна кількість мікроорганізмів шт в 1 г абсолютно сухога ґрунту; 

ч – число колоній мікроорганізмів, що проросли на поживних середовищах, 
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шт в 1 г абсолютно сухого ґрунту; Р – разведення ґрунтового витягу; М – ма-

са абсолютно сухого ґрунту, що міститься у 1 г сирого ґрунту, г. 

Біологічна активності ґрунту та ґрунтових ферментів (каталаза, уреаза, 

інвертаза) визначалися в середніх зразках ґрунту, які відбиралися на усіх ва-

ріантах досліду в орному шарі в три терміни: на початку вегетації, всередині 

вегетації і після збирання сільськогосподарських культур за загальноприйня-

тою методикою [114]. Повторність чотирикратна 

 

3.3. Ґрунтово-екологічні  дослідження 

Середні зразки ґрунту відбирали в одному полі сівозміни в наступні 

періоди: перед сівбою та після збирання урожаю 0–10, 10-20. У ґрунті визна-

чали агрофізичні показники за методиками, наведеними в праці «Методы ис-

следования физических свойств почв» під ред. А. Ф. Вадюніної, З. А. Корча-

гіної [20]: загальну пористість і пористість аерації – розрахунковим методом; 

структурно–агрегатний склад – за Саввіновим; водотривкість агрегатів – на 

приладі Бакшеєва, за даними сухого просіювання розраховували коефіцієнт 

структурності, мокрого просіювання – критерій водостійкості, вологість ґру-

нту – термостатно-ваговим методом, за результатами встановлювали запаси 

продуктивної вологи в ґрунті. Вміст гумусу досліджували за методом Тюріна 

в модифікації Сімакова [5], вміст нітратного азоту – за допомогою іонселек-

тивного електроду, амонійного азоту – за допомогою реактиву Несслера, 

вміст рухомих сполук фосфору та калію – в одній витяжці за методом Чирі-

кова в модифікації ЦІНАО з наступним визначенням фосфору фотометрично 

за методом Деніже, калію – на полуменевому фотометрі [1].  

Щільність складення ґрунту на суху масу визначали керновим методом 

(ДСТУ ISO 11272–2001) [222]. Проби ґрунту відбиралися в два терміни на 

глибину 30 см через кожні 10 см. Повторність триразова. 

Вологість за масою визначали гравіметричним методом горизонту 

(ДСТУ ISO 11465–2001) [223]. Зразки ґрунту відбиралися через кожні 10 см в 

метровому шарі. Повторність триразова. 
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Вміст загального гумусу – за методом Тюріна в модифікації Сімакова 

(ДСТУ 4289:2004) [224]. Повторність триразова. 

Урожай зернових культур враховували механізованим методом з облі-

кової площі. 

Кількість насіння бур’янів і органів їх вегетативного розмноження у 

ґрунті називають потенційною забур’яненістю поля. Для  її визначення за-

стосований метод промивання ґрунтового зразка водою на ситі з отворами 

0,25 мм. Для визначення потенційної забур’яненості поля механічним мето-

дом зразки ґрунту відбирали з певного шару буром різної конструкції восени 

після основного обробітку ґрунту. Зразок ґрунту складали з окремих проб, 

відібраних на двох діагоналях поля. З кожного зразка відбирали по дві нава-

жки масою 500 г, з яких на ситах з отворами 0,25 мм у воді відмивали насіння 

бур’янів. Видову приналежність насіння визначали за Н. А. Майсурян та 

А. І. Атабековою [100] та В. М. Доброхотовим [38]. 
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РОЗДІЛ 4 

СПОСОБИ МЕХАНІЧНОГО  

ОБРОБІТКУ ЯК ФАКТОР ДИНАМІКИ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

 ҐРУНТУ В АГРОЕКОСИСТЕМІ 

4.1. Динаміка щільності складення та вологості ґрунту  

З усієї сукупності фізичних властивостей ґрунту, щільність є основною 

властивістю, визначальною багато інших. Від щільності значною мірою за-

лежить водний, повітряний, тепловий режими ґрунту, спрямованість і інтен-

сивність мікробіологічних процесів, мобілізація поживних речовин і умови 

живлення рослин. 

Для кожного типу ґрунтів характерна своя рівноважна природна щіль-

ність, значення якої змінюється в широких межах: дерново-підзолистий ґрунт 

1,32–1,6 г/см
3
, чорноземи 1,1–1,2 г/см

3
, сіроземи 1,42–1,6 г/см

3
. 

У дослідженнях Г. І. Казакова [59] встановлено, що рівноважна щіль-

ність чорнозему звичайного в орному шарі складає 1,06–1,21 г/см, а середня 

за рік – 1,10 г/см. Ця величина може співпадати або не співпадати з оптима-

льною щільністю, характерною для тієї або іншої культури. 

У різних регіонах країни проведено багато досліджень по виявленню 

оптимальної щільності ґрунту. На чорноземних ґрунтах оптимальне значення 

об'ємної маси орного шару для вирощування ярих зернових культур складає 

1,10–1,15 г/см
3
, для озимої пшениці 1,15–1,20 г/см

3
 [57]. 

Оптимальна щільність для сільськогосподарських культур, як відмічає 

Г.И. Казаков [59] має бути диференційованою по глибині орного шару : згори 

рихлою до 5–7 см для посіву ярих і озимих зернових з щільністю цього шару 

0,98–1,04 г/см
3
, а нижче розпушеного шару оптимальна щільність для озимих 

складає 1,1–1,3 г/см
3
, для ярих – 1,0–1,2 г/см

3
. 

Відхилення від цих агрофізичних параметрів несприятливо познача-

ються на зростанні і розвитку культур, що, кінець кінцем, призводить до по-

мітного зниження врожайності сільськогосподарських культур [25; 110; 142]. 

Зайва рихлість ґрунту обумовлює велику витрату води на випаровування, по-
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ганий контакт між ґрунтом і насінням, повільне проростання і отримання 

слабких недружніх сходів, а також пошкодження кореневої системи рослин, 

в результаті природного процесу ущільнення і осідання ґрунту [124, 128]. 

Підвищена щільність сприяє погіршенню водно–повітряного режиму, 

зменшується мікробіологічна активність, пригнічується процес нітріфікації і 

йде накопичення NH4 і, крім того, пригноблюється розвиток кореневої сис-

теми рослин. Для нодопущення природного переущільнення ґрунтів в систе-

мах землеробства передбачаються заходи по поліпшенню їх фізичних влас-

тивостей шляхом правильного чергування культур в сівозміні, внесення ор-

ганічних добрив, вапнування і гіпсування. Щільність ґрунту регулюється різ-

ними прийомами обробітку. 

Так, традиційна оранка чинить сильну розпушуючу дію на орний шар і 

в той же час створює ущільнення в підорній частині (плужна підошва). Пове-

рхневий і мілкий обробіток забезпечують розпушування верхнього (0–10 см) 

шару ґрунту, проте в шарах, що знаходяться нижче (10–30 см) щільність зна-

чно вища. Плоскорізне розпушування на різну глибину веде до ущільнення 

середньої частини оброблюваного шару, тоді як нижня його частина залиша-

ється більше рихлою. Ґрунт, що не обробляється з осені, до часу весняної сі-

вби знаходиться в природному (рівноважному) стані. 

Але застосування того або іншого способу і глибини основного обробі-

тку ґрунту багато в чому залежить від її природного складу. 

Так, чорноземні ґрунти лісостепу, мають сприятливі агрофізичні влас-

тивості, і як правило, не потребують особливого розпушування з оборотом 

пласта. Оранка на таких ґрунтах в посушливих умовах веде до надмірної ри-

хлості орного шару, що сприяє швидкому його висушенню [81]. 

За даними наукових установ Поволжя, Західного Сибіру, України, Ка-

захстану, оптимальне складання чорноземним ґрунтам при недостатньому 

зволоженні надають безполицевий і поверхневий обробіток [121, 275]. 

Результати дослідження динаміки щільності складення ґрунту на полях 

з кукурудзою наведені на рисунку 4.1. 
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У середньому по роках 

Рис. 4.1. Динаміка варіювання щільності складення ґрунту (г/см
3
) у за-

лежності від різних способів основного обробітку ґрунту в посівах кукурудзи 

Умовні позначки: 1 – оранка, 25–27 см; 2 – чизелювання, 40 см; 3 – мінімальний обробі-

ток, 4–6 см; 4 – «нульовий» обробіток. 

 

Аналіз одержаних даних дозволив встановити, що на щільність скла-

дення вірогідно впливає спосіб основного обробітку ґрунту (р = 0,03) 

(табл. 4.1). Також важливо відмітити, що щільність складення змінюється по 

роках (для параметру «Рік» р = 0,00), а характер впливу способу оранки та-

кож має щорічну специфіку (для параметру «Рік*Обробіток» р = 0,00).   

Щільність складення ґрунту перед посівом у варіантах з різними споса-

бами оранки майже не відрізняються між собою. За умов нульового обробіт-

ку щільність складення ґрунту перед посівом найбільша та складає 
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1,12±0,01 г/см
3
. Слід відзначити, що цей показник знаходиться у діапазоні 

оптимальних значень щільності складення. 

Таблиця 4.1 

Множинний тест значущості впливу способів обробітку ґрунту  

та фактору року (сігма–обмежена параметризація) на щільність  

складення ґрунту в посівах кукурудзи (за 2010–2013 рр.) 

Параметр Тест Значення 

F–

відно-

шення 

Ступені 

волі фак-

тору 

Ступені 

волі по-

милки 

p–

рівень 

Константа Уілкса 0,00 320210,16 2 31 0,00 

Рік Уілкса 0,08 25,87 6 62 0,00 

Обробіток Уілкса 0,65 2,48 6 62 0,03 

Рік*Обробіток Уілкса 0,34 2,44 18 62 0,00 

 

За роки досліджень «нульовий обробіток» характеризувався найвищим 

рівнем щільності складення, тоді як у 2010 році найвищим показником хара-

ктеризувалось поле з оранкою 25–27 см. 

Перед збиранням спостерігається підвищення показників щільності 

складення ґрунту, так, що розбіжності між різними варантами досліду стати-

стично не вірогідні, якщо розглядати консолідовані дані за увесь період дос-

ліджень. У якості тенденції у окремі роки можна констатувати переважання 

щільності складення за умови оранки на глибину 25–27 см. 

Перед посівом дещо нижчими показниками щільності складення харак-

теризувалися ґрунт на полях з кукурудзою у 2011 р. В інші роки цей показ-

ник майже не розрізнявся. Перед збиранням показники 2011 року характери-

зувались нижчими значеннями, а 2012 – найвищими. Відповідно, показники 

2010 та 2013 рр. займали проміжне положення. 

Перед посівом ячменю найвищим рівнем щільності складення характе-

ризувались варіанти з нульовим або мінімальним обробітком (рис. 4.2).  
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Рис. 4.2. Динаміка варіювання щільності складення ґрунту (г/см
3
) у за-

лежності від різних способів основного обробітку ґрунту в посівах ячміню 

Умовні позначки: 1 – оранка, 25–27 см; 2 – чизелювання, 40 см; 3 – мінімальний обробі-

ток, 4–6 см; 4 – «нульовий» обробіток. 

 

Чітко може бути встановлена така послідовність (від меншого до біль-

шого) – оранка (25–27 см) →чизелювання (40 см) →мінімальний обробіток 

(4–6 см) →нульовий обробіток. По роках послідовність дещо може змінюва-

тися, але крайні позиції завжди займають оранка та нульовий обробіток. 

Встановлені закономірності статистично вірогідні (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Множинний тест значущості впливу способів обробітку ґрунту  

та фактору року (сігма–обмежена параметризація) на щільність 

 складення ґрунту в посівах ячміню 

Параметр Тест Значення 

F–

відно-

шення 

Ступені 

волі фак-

тору 

Ступені 

волі по-

милки 

p–

рівень 

Константа Уілкса 0,00 301192,46 2 31 0,00 

Рік Уілкса 0,01 131,51 6 62 0,00 

Обробіток Уілкса 0,09 24,36 6 62 0,00 

Рік*Обробіток Уілкса 0,16 5,16 18 62 0,00 

 

По роках спостерігаються певні особливості. Перед посівом ячміню у 

2011 році щільність складення була найменшою, а у 2012 – найвищою.  
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Перед збиранням спостерігається вирівнювання показників щільності 

складення ґрунту таким чином, що міжрічні відмінності стають найбільш 

суттєвими, ніж особливості механічного обробітку ґрунту. 

Нами був проведений аналіз зведенних данних по впливу способів об-

робітку на щільність складення при вирощуванні кукурудзи та ячменю 

(рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Порівняння динаміки варіювання щільності складення ґрунту 

(г/см
3
) у залежності від різних способів основного обробітку ґрунту в посівах 

ячміню та кукурудзи (за 2010–2013 рр.) 

Умовні позначки: 1 – оранка, 25–27 см; 2 – чизелювання, 40 см; 3 – мінімальний обробі-

ток, 4–6 см; 4 – «нульовий» обробіток. 

 

Встановлено, що за умов вирощування ячменю показники щільності 

складення ґрунту менші як перед посівом, так і перед збиранням, ніж це спо-

стерігається на полях з кукурудзою. Щільність складення є більш чутливим 
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показником до способу механічного обробітку ґрунту за умови вирощування 

ячміню, ніж кукурудзи, якщо розглядати період перед посівом. Як при виро-

щуванні кукурудзи, так і при вирощуванні ячменю, до періоду збирання уро-

жаю відбувається релаксація ґрунту таким чином, що відмінності між спосо-

бами механічного обробітку ґрунту вже не позначаються на щільності скла-

дення. Але, поля з ячмінем завжди мають меншу щільність складення ґрунту, 

ніж поля з кукурудзою. 

Одним з вирішальних чинників, що впливають на ріст і розвиток рос-

лин, є ґрунтова волога. Вона також є визначальним чинником для численних 

біологічних, фізичних і фізико-хімічних процесів, що здійснюються усереди-

ні ґрунту і на його поверхні. 

Важливо щоб вміст доступної вологи в ґрунті знаходився в оптималь-

них для рослин межах. Для різних культур потреба у воді неоднакова [156]. 

Вимоги рослин до води розрізняються в різні періоди життя. Впродовж 

вегетації можна виділити короткі проміжки часу, під час яких нестача вологи 

особливо позначається на рості й розвитку рослин, а зрештою значно знижує 

врожайність. Ці періоди вегетації умовно називають критичними періодами. 

У зернових культур критичний період співпадає з виходом в трубку. Витрата 

води на процеси транспірації в цей час особливо велика. 

Проте витрата води в польових умовах пов'язана не лише з біологічни-

ми особливостями рослин, але і з випаровуванням її безпосередньо ґрунтом. 

За даними НДІСГ південного Сходу, в умовах дефіциту вологості повітря на 

фізичне випаровування витрачається в середньому понад половина річних 

опадів [19; 220]. 

Зменшення втрат ґрунтової вологи від фізичного випаровування – ве-

ликий резерв підвищення врожайності в районах з недостатнім і нестійким 

зволоженням, куди відноситься і зона Степу. 

Багаторічними дослідженнями встановлено, що для кращого збережен-

ня вологи і створення умов для поглинання ґрунтом літньо-осінніх післяжнив-

них опадів служить основний обробіток ґрунту [69]. 
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Ще одним чинником, що відіграє важливу роль у водонакопиченні є 

глибина обробітку ґрунту. Із цього приводу є найрізноманітніші думки. 

У роботах цілого ряду авторів доводиться необхідність глибокої осін-

ньої оранки, оскільки вона, на їх думку, забезпечує кращу водопроникність 

ґрунту і інтенсивніше накопичення осінніх опадів і талих вод в порівнянні з 

мілким обробітком [9, 147, 148]. 

Але обертання ґрунту при оранці саме по собі, незалежно від глибини 

обробітку сприяє високій непродуктивній втраті вологи [78, 80]. 

Існують експериментальні дані, згідно з якими поверхневий обробіток 

ґрунту по вологозабеспеченості не поступається оранці, особливо в посуш-

ливі роки з малосніжними зимами [164, 176]. 

Є досить великий експериментальний матеріал і по так званому «ну-

льовому» обробітку ґрунту. Його вплив на водний режим ґрунту так само не-

однозначно. За деякими спостереженнями, ґрунт залишений з осені без обро-

бки, менше випаровує вологу, чим розпушений. Це вірно лише у тому випад-

ку, коли конвекційно–дифузне випаровування переважає над капілярним, 

тобто при вологості нижче рівня розриву капілярів, що буває в дуже суху 

осінь [77, 136]. 

Вбирання талих вод за «нульового» обробітку весною залежить від мі-

ри початкового зволоження ґрунту восени. У сухі роки водопроникність ґру-

нту зростає майже удвічі. Навесні такий ґрунт активно вбирає вологу [173]. 

З іншого боку, у вологі роки здатність необробленого ґрунту засвоюва-

ти талі води зменшується [69]. Проте є дані, згідно з якими водопроникність 

ґрунту, що довчий час не оброблявся не знижується за рахунок того, що в не-

обробленому ґрунті залишаються ходи після розкладання кореневих залиш-

ків які сприяють створенню сприятливішої структури і кращої фільтрації 

[164]. 

У посівах ярих культур в 2010–2013 роках накопичення ґрунтової воло-

ги суттєво розрізнялось по роках  (рис. 4.4), а також залежало від способу об-

робітку ґрунту (рис. 4.4, табл. 4.3). 
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         Рис. 4.4. Динаміка варіювання вологості ґрунту (%) у залежності від різ-

них способів основного обробітку ґрунту 

Умовні позначки: 1 – оранка, 25–27 см; 2 – чизелювання, 40 см; 3 – мінімальний обробі-

ток, 4–6 см; 4 – «нульовий» обробіток. 

 

Найнижчий рівень забезпечення вологою спостерігався у 2011 році, а 

найвищий – у 2010 та 2012 в залежності від способу обробітку ґрунту. Зага-

льною особливістю є те, що найбільші показники вологості ґрунту перед по-

сівом характерні для нульового обробітку, а найменші – для чизелювання та 

мінімального обробітку. Оранка на глибину 25–27 см займає проміжне поло-

ження по цьому показнику. Вологість ґрунту перед посівом від’ємно корелює 
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з глибиною механічного обробітку (коефіцієнт кореляції Спірмена становить 

– 0,39, р < 0,05). 

Таблиця 4.3 

Множинний тест значущості впливу способів обробітку ґрунту  

та фактору року (сігма–обмежена параметризація) на вологість ґрунту  

Параметр Тест Значення 

F–

відно-

шення 

Ступені 

волі  

фактору 

Ступені 

волі  

помилки 

p–

рівень 

Константа Уілкса 0.00 302157.20 2 31 0.00 

Рік Уілкса 0.02 74.03 6 62 0.00 

Обробіток Уілкса 0.02 72.63 6 62 0.00 

Рік*Обробіток Уілкса 0.03 17.78 18 62 0.00 

 

 

У 2012 році в посівах ярових культур також як і в попередні, 2010–

2011 рр. вологість ґрунту була найбільшою у весняний період перед посівом 

культур. Але до терміну збирання врожаю культури вологість помітно зни-

жувалась. По варіантах основного обробітку ґрунту найбільш високої воло-

гість була при оранці на 25–27 см, і найнижчі показники вологості були від-

мічені при прямому посіві. 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена між вологістю ґрунту та гли-

биною механічного обробітку перед збиранням врожаю становить – 0,54, р < 

0,05, що свідчить про те, що вплив способу обробітку на вологість ґрунту 

спостерігається значний період часу протягом усього вегетаційного періоду. 

Вплив на вологість ґрунту перед збиранням врожаю способу обробітку може 

відбуватися внаслідок прямої дії та опосередковано через вплив обробітку на 

інтенсивність росту рослин та евотранспірацію. Слід відзначити також варіа-

бельність вологості ґрунту по роках перед збиранням врожаю у залежності 

від способу обробітку. Найбільш стабільними показниками характеризується 

оранка на глибину 25–27 см, а найбільш динамічними показниками протягом 

періоду досліджень характеризується мінімальний обробіток. 
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Загалом слід відзначити суттєвийі водовтримуючий ефект мінімально-

го та нульового способів обробітку ґрунту порівняно з чизелюванням та ора-

нкою. 

4.2. Динаміка вмісту гумусу та кислотності ґрунту залежно від аг-

рофону та різних способів обробітку ґрунту 

 

Одним із найбільш потужних факторів, які обумовлюють динаміку 

органічних речовин у ґрунті, є механічний обробіток. Відомості у науковій 

літературі стосовно цього питання суперечливі. Є дані, які вказують на по-

зитивний вплив на інтенсифікацію гумусоутворення обробітку без обороту 

пласта, та є дані, які підтверджують позитивний вплив полиневого обробі-

тку [35]. 

Динаміку мінливості вмісту гумусу ми розглядаємо у контексті змін 

інших важливих показників ґрунту (рН, азот, фосфор, калій), а також у 

зв’язку з сезоном, способом обробітку ґрунту, глибиною відбору зразків та 

взаємодією цих обставин. Для статистичного опрацювання одержаних даних 

з урахуванням вищеозначених особливостей нами застосований підхід зага-

льних лінійних моделей (GLM) (табл. 1). 

Проведений аналіз дозволив встановити, що спостерігається сезонна 

тенденція зменшення вмісту гумусу протягом року, яка не є статистично ві-

рогідною (табл. 4.4, рис. 4.5). Протягом сівозміни спостерігається статистич-

но вірогідне зменшення вмісту гумусу у посівах ячменю після кукурудзи, а у 

посівах гороху відбувається стабілізація цього показнику. 

Значні статистично вірогідні особливості спостерігаються у показни-

ках вмісту гумусу при різних способах обробітку ґрунту. Найбільш сприя-

тливий для накопичення гумусу є нульовий обробіток ґрунту, дещо йому 

поступається мінімальний обробіток. Значно менші показники вмісту гу-

мусу спостерігаються при оранці 25–27 см та чизелюванні на глибину  

40 см.  
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Таблиця 4.4 

Тест важливості впливу способу обробітку, сезону і культури  

та взаємозв’язку з едафічними показниками вмісту гумусу  

(R
2
 = 0,89, F = 42,84, p = 0,00) 

Змінні SS 
Degr. of 

Freedom 
MS 

F–

відношення 

p–

рівень 

Константа 0,11 1 0,11 15,21 0,00 

{5}рН 0,10 1 0,10 14,30 0,00 

{6}N 0,87 1 0,87 124,77 0,00 

{7}P 0,44 1 0,44 62,45 0,00 

{8}K 0,65 1 0,65 92,73 0,00 

{1}Сезон 0,00 1 0,00 0,68 0,41 

{2}Культура 0,08 2 0,04 5,83 0,00 

{3}Спосіб обробітку 1,62 3 0,54 77,12 0,00 

{4}Глибина відбору 3,06 1 3,06 437,38 0,00 

Сезон*Культура 0,06 2 0,03 3,99 0,02 

Сезон*Тип обробітку 0,04 3 0,01 1,88 0,13 

Культура*Тип обробітку 0,18 6 0,03 4,38 0,00 

Сезон*Глибина відбору 0,02 1 0,02 2,77 0,10 

Культура*Глибина відбору 0,02 2 0,01 1,35 0,26 

Тип обробітку*Глибина відбору 0,71 3 0,24 33,97 0,00 

Сезон*Культура*Тип обробітку 0,09 6 0,02 2,21 0,04 

Сезон*Культура*Глибина відбору  0,02 2 0,01 1,42 0,24 

Сезон*Тип обробітку*Глибина 

відбору 
0,01 3 0,00 0,32 0,81 

Культура*Тип обробітку*Глибина 

відбору 
0,28 6 0,05 6,79 0,00 

1*2*3*4 0,09 6 0,02 2,17 0,05 

Помилка 1,40 200 0,01 – – 
 

Умовні позначки: SS – сума квадратів; Degr. of Freedom – ступені волі. 

 

Закономірно, що вміст гумусу найбільший у приповерхневих шарах, 

ніж на глибіні. Слід відзначити статистично вірогідний характер взає-

мозв’язку глибини механічного обробітку та перерозподілу гумусу профілем 

ґрунту. При збільшені глибини оранки відбувається вирівнювання показників 

вмісту гумусу на глибину механічного обробітку. Як наслідок, ступінь змен-

шення вмісту гумусу профілем ґрунту найменший при глибокому механіч-

ному обробітку, а найбільший – при нульовому обробітку. 
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Рис. 4.5. Залежність вмісту гумусу в Груні (вісь ординат, %) від сезону, 

культури, способу обробітку ґрунту та глибини відбору проб за результатами 

аналізу загальних лінійних моделей (GLM) 

Умовні позначки: Сезон 1 – весна, 2 – осінь; способи обробітку No till – нульовий обробі-

ток; Till_25_27 – оранка; Till_40 – чизелювання; Till_4_6 – мілкий обробіток. 

 

При вирощуванні кукурудзи відбувається інтенсифікація процесів де-

гуміфікації, які проявляють себе у кінці вегетаційного періоду у вигляді зме-

ншення вмісту гумусу в ґрунті (рис. 4.6). При вирощувані ячменю сезоні від-

мінності у вмісті гумусу не встановлено. При вирощуванні гороху відзначена 

тенденція збільшення вмісту гумусу у кінці вегетаційного періоду. 
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Рис. 4.6. Залежність вмісту гумусу в ґрунті (вісь ординат, %) від сезону, 

культури, способу обробітку ґрунту за результатами аналізу загальних ліній-

них моделей (GLM) 

Умовні позначки: Сезон 1 – весна, 2 – осінь. 

 

Тип обробітку не має сезонних особливостей у своєму впливі на вміст 

гумусу. Статистично вірогідними є  коефіцієнти, які вказують на формальний 

вплив рН та вмісту позивних речовин (азоту, фосфору та калію) у ґрунті. Ці 

математичні результати слід розглядати як свідчення взаємодії комплексу 

показників родючості ґрунту у своїй динаміці. 

Важливо відзначити статистично вірогідний характер змінної, яка відо-

бражає вплив чотирної взаємодії досліджених факторів (сезон, культура, тип 

обробітку, глибина відбору) на вміст гумусу в ґрунті. Статистично вірогідний 

характер мають подвійні та потрійні взаємодії між факторами. Змістовна ін-

терпретація цих взаємодій викликає деякі труднощі, але найважливішим ре-

зультатом є те, що динаміка вмісту гумусу протягом вирощування сільсько-

господарських культур є складним процесом, який є наслідком комплексних 

взаємодій між множиною діючих факторів. 

Обрані категоріальні (сезон, культура, спосіб обробітку, глибина відбо-

ру проб) та континуальні (гумус, азот, фосфор, калій) зміні добре описують 

динаміку мінливості рН ґрунту (R
2
 = 0,89) (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Тест важливості впливу способу обробітку, сезону і культури  

та взаємозв’язку з едафічними показниками рН ґрунту  

(R
2
 = 0,89, F = 36,61, p = 0,00) 

Змінні SS 
Degr. of 

Freedom 
MS 

F–

відношення 

p–

рівень 

Константа 6,44 1 6,44 490,12 0,00 

{5}Гумус 0,03 1 0,03 1,92 0,17 

{6}N 2,46 1 2,46 186,96 0,00 

{7}P 0,07 1 0,07 5,25 0,02 

{8}K 0,23 1 0,23 17,74 0,00 

{1}Сезон 0,23 1 0,23 17,20 0,00 

{2}Культура 4,44 2 2,22 168,67 0,00 

{3}Спосіб обробітку 0,17 3 0,06 4,43 0,00 

{4}Глибина відбору 0,00 1 0,00 0,16 0,69 

Сезон*Культура 0,42 2 0,21 16,04 0,00 

Сезон*Спосіб обробітку 0,04 3 0,01 0,89 0,45 

Культура*Спосіб обробітку 0,30 6 0,05 3,85 0,00 

Сезон*Глибина відбору 0,01 1 0,01 0,42 0,52 

Культура*Глибина відбору 0,08 2 0,04 3,02 0,05 

Спосіб обробітку*Глибина відбору 0,10 3 0,03 2,51 0,06 

Сезон*Культура*Спосіб обробітку 0,15 6 0,02 1,86 0,09 

Сезон*Культура*Глибина відбору 0,16 2 0,08 5,96 0,00 

Сезон*Спосіб обробітку*Глибина 

відбору 
0,03 3 0,01 0,82 0,48 

Культура*Спосіб обробіт-

ку*Глибина відбору 
0,09 6 0,01 1,09 0,37 

1*2*3*4 0,02 6 0,00 0,31 0,93 

Помилка 2,62 199 0,01 – – 

 

Серед континуальних змінних добрими предикторами значень рН ґрун-

тового розчину протягом вирощування сільськогосподарських культур є 

вміст азоту, фосфору та калію. Попарне порівняння вмісту гумусу та рН дає 

статистично вірогідний від’ємний коефіцієнт кореляції (r = –0,24, р = 0,00). 

Але у рамках розглянутої моделі GLM цей взаємозв’язок не характеризується 

статистичною вірогідністю (р = 0,17). Очевидно, що формальний зв’язок між 

рН та гумусом опосередкований іншими функціональними зв’язками у ґрун-

товій системі (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Залежність рН ґрунту (вісь ординат, %) від сезону (A), культу-

ри (B), способу обробітку (C) ґрунту та глибини відбору проб (D) за резуль-

татами аналізу загальних лінійних моделей (GLM) 

Умовні позначки: Сезон 1 – весна, 2 – осінь; способи обробітку No till – нульовий обробі-

ток; Till_25_27 – оранка; Till_40 – чизелювання; Till_4_6 – мілкий обробіток. 

 

 

Фактор сезону статистично вірогідно впливає на показник рН (рис. 4.7). 

Навесні рН зазвичай вищий, ніж наприкінці вегетаційного періоду. Вірогід-

но, зниження рН є наслідком активної життєдіяльності у ґрунті, кислі проду-

кти метаболізму яких призводять до зниження рН ґрунтового розчину. 
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Серед культур найвищим показником рН характеризуються посіви яч-

меню, а найнижчим – кукурудзи. Відповідно, посіви гороху за цією ознакою 

займають проміжне положення.  

За наслідками на показник рН від усіх інших принципово відрізняється 

мілка оранка. Після такого способу обробітку рН зазвичай дещо вищий, ніж 

при інших способах механічного обробітку.  

За глибиною відмінності у показниках рН протягом періоду обстежень 

були статистично не вірогідними. Лише як тенденцію можна вказати на дещо 

більш високі показники рН у верхньому ґрунтовому шарі порівняно з більш 

глибокими ґрунтовими шарами. 

Більше ретельно сезону компоненту мінливості відображають дані, на-

ведені на рисунку 4.8. 
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Рис. 4.8. Залежність рН ґрунту (вісь ординат, %) від сезону, культури, 

способу обробітку ґрунту за результатами аналізу загальних лінійних моде-

лей (GLM) 

Умовні позначки: Сезон 1 – весна, 2 – осінь. 

Аналіз наведених даних свідчить про те, що сезонна компонента мін-

ливості найбільшою мірою проявляє себе для посівів гороху. Навесні рН ґру-

нтового розчину значно вище, ніж восени. Для ячменя спостерігається подіб-

не співвідношення, але значно меншою мірою у абсолютному вимірі. У посі-

вах кукурудзи навесні рН нижчі, а восени – вищі.  
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4.3. Динаміка азоту, фосфору та калію залежно від агрофону та  

різних способів обробітку ґрунту 

Найкращі умови для накопичення гумусу (а відповідно і азоту) склали-

ся у лісостепвій зоні, де на лесах та лесовидних суглинках за умов достатньої 

зволоженості територій інтенсивно розвивалась трав’яниста рослинність, яка 

під впливом багатовікових процесів замкненого кругообігу зумовила накопи-

чення високого рівня вмісту гумусу не тільки в орному шарі, а й у всьому 

профілі чорнощемів типових. У цих ґрунтах вміст валового азоту в орному 

шарі ґрунту коливається в межах 0,25–0,30 %, а запаси гумусу сягають 4,8–

10,8 т/га [132]. 

Як відзначає Б. С. Носко [132], на окупність азоту добрив приростами 

урожаю сільськогосподарських культур впливає обробіток ґрунту. При обро-

бітку ґрунту плоскорізами або на фоні нульового обробітку внесені добрива 

розміщуються у поверхневому шарі, що майже не впливає на їх використан-

ня злаковими культурами з їх мичкуватою кореневою системою, а просапні 

культури краще реагують на добрива при глибшому загортанні. 

Обрані категоріальні (сезон, культура, спосіб обробітку, глибина відбо-

ру проб) та континуальні (гумус, рН, фосфор, калій) зміні добре описують 

динаміку мінливості вмісту азоту в ґрунті (R
2
 = 0,89) (табл. 4.6). 

Гумус є добрим предиктором вмісту азоту. Кореляція між цими ґрунто-

вими ознаками становить r = 0,54, р = 0,00. Між вмістом азоту та фосфору 

кореляція відсутня (r = –0,01, р = 0,91), але зміна фосфору є добрим предик-

тором у рамках GLM підходу. Такий результат може бути наслідком опосе-

редкованих впливів інших чинників як на азот, так і вміст фосфору, внаслі-

док чого виникає інформаційна залежність у рамках GLM підходу. Між азо-

том та калієм встановлений позитивний кореляційний зв’язок (r = 0,12,  

р = 0,05). Значний від’ємний зв’язок встановлений для рН та вмісту азоту (r = 

–0,45, р = 0,00). Таким чином, такі маркери родючості ґрунту, як гумус, азот 

та калій демонструють дуже синхронізовану динаміку своєї мінливості, яка у 

цілому відображає варіювання режиму трофності едафотопу. 
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Таблиця 4.6 

Тест важливості впливу способу обробітку, сезону і культури та  

взаємозв’язку з едафічними показниками на вміст азоту в ґрунті  

(R
2
 = 0,89, F = 31,02, p = 0,00) 

Змінні SS 

Degr. of 

Free-

dom 

MS 
F–

відношення 

p–

рівень 

Константа 1287,00 1 1287,00 49,71 0,00 

{5}Гумус 3230,57 1 3230,57 124,77 0,00 

{6}рН 4778,04 1 4778,04 184,54 0,00 

{7}P 338,06 1 338,06 13,06 0,00 

{8}K 1229,37 1 1229,37 47,48 0,00 

{1}Сезон 29,77 1 29,77 1,15 0,28 

{2}Культура 4430,67 2 2215,33 85,56 0,00 

{3}Спосіб обробітку 748,81 3 249,60 9,64 0,00 

{4}Глибина відбору 513,31 1 513,31 19,83 0,00 

Сезон*Культура 5,16 2 2,58 0,10 0,91 

Сезон*Спосіб обробітку 16,45 3 5,48 0,21 0,89 

Культура*Спосіб обробітку 545,60 6 90,93 3,51 0,00 

Сезон*Глибина відбору 0,22 1 0,22 0,01 0,93 

Культура*Глибина відбору 136,51 2 68,26 2,64 0,07 

Спосіб обробітку*Глибина відбору 1128,11 3 376,04 14,52 0,00 

Сезон*Культура*Спосіб обробітку 332,95 6 55,49 2,14 0,05 

Сезон*Культура*Глибина відбору 106,98 2 53,49 2,07 0,13 

Сезон*Спосіб обробітку*Глибина 

відбору 
13,06 3 4,35 0,17 0,92 

Культура*Спосіб 

обробітку*Глибина відбору 
471,66 6 78,61 3,04 0,01 

1*2*3*4 144,68 6 24,11 0,93 0,47 

Помилка 5178,32 200 25,89 – – 

 

Динаміка азоту немає чітко визначеної річної компоненти. Відмінності 

у вмісті азоту навесні та восени статистично невірогідні. У якості тенденції 

можна відзначити збільшення вмісту азоту в осінній період року. 

У посівах кукурудзи встановлено найменший рівень вмісту азоту в ґру-

нті. В посівах ячменю цей показник найвищий, а в посівах гороху займає 

проміжне положення (рис. 4.9).  
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Рис. 4.9. Залежність вмісту азоту в ґрунті (вісь ординат, %) від сезону 

(A), культури (B), способу обробітку (C) ґрунту та глибини відбору проб (D) 

за результатами аналізу загальних лінійних моделей (GLM) 

Умовні позначки: Сезон 1 – весна, 2 – осінь; способи обробітку No till – нульовий обробі-

ток; Till_25_27 – оранка; Till_40 – чизелювання; Till_4_6 – мілкий обробіток. 

 

Одержані дані свідчать про те, що чизельний обробіток ґрунту сприяє 

накопиченню азоту в ґрунті, дещо менший його вміст при оранці на глибину 

25–27 см, а найменший – при оранці на глибину 4–6 см та нульовому обробі-

тку ґрунту. Слід відзначити, що попарне порівняння вмісту азоту в ґрунті та 

глибини обробітку не дозволяє встановити статистично вірогідного зв’язку 

(r = –0,09, р = 0,11). Таким чином, виокремлення інших аспектів впливу на 

вміст азоту у рамках GLM підходу дозволяє відкрити зв’язок між способом 

обробітку та умістом азоту в ґрунті.  
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Глибина відбору проб статистично вірогідно визначає вміст азоту в 

ґрунті. Цей елемент живлення демонструє тенденцію до накопичення у більш 

глибоких шарах ґрунту саме у рамках GLM підходу.  

Взаємозв’язок таких змінних, як сезон та культура, не є статистично ві-

рогідним у впливі та вміст азоту. Це свідчить про те, що особливості накопи-

чення азоту ґрунту при вирощувані різних культур не змінюються протягом 

сезону. Також від сезону не залежить характер впливу способу обробітку 

ґрунту, а також різниця у розподілі азоту профілем ґрунту.  

Особливості впливу пособу обробітку ґрунту залежать від культури, 

яка вирощується (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10. Залежність вмісту азоту в ґрунті (ось ординат) від способу 

обробітку та культури рослин 

Умовні позначки: No till – нульовий обробіток; Till_25_27 – оранка; Till_40 – чизелюван-

ня; Till_4_6 – мілкий обробіток. 

 

Одержані результати свідчать про те, що ячмінь та горох характеризу-

ються подібним впливом на вміст азоту в залежності від способу обробітку 

ґрунту, на відміну від кукурудзи. Для ячміня та гороху характерним є підви-

щення вмісту азоту при більш глибокому механічному обробітку, ніж при 

мінімальному обробітку або нульовому обробітку. Для кукурудзи встановле-

но, що найбільше накопичення азоту відбувається при ґрунтозахисному об-
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робітку, а найменше – при нульовому. Очевидно, що ця залежність відбиває 

нелінійний характер процесів, які у кінцевому результаті призводять до ная-

вних рівнів азоту в ґрунті.  

Глибина механічного обробітку суттєво впливає на профільний розпо-

діл азоту в ґрунті (рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Залежність вмісту азоту в ґрунті (ось ординат) від способу 

обробітку та глибини відбору проб 

Умовні позначки: глибина відбору 1 – 0–20 см; 2 – 20–40 см; No till – нульовий обробіток; 

Till_25_27 – оранка; Till_40 – чизелювання; Till_4_6 – мілкий обробіток. 

 

Наведені на рисунку 4.11 дані свідчать про те, що найменші відміннос-

ті між шарами, де було відібрано проби, спостерігається при чизельному об-

робітку. Відмінності збільшуються при оранці на глибину 25–27 см, ще бі-

льшими стають при ґрунтозахисному обробітку. Для нульового обробітку 

характерні найбільші розбіжності між показниками вмісту азоту в верхньому 

шарі ґрунту та у шарі під ним. Таким чином, фактор механічної педотурбації 

ґрунту, який пропорційний глибині механічного обробітку, є дуже суттєвим 

чинником, який визначає особливості динаміки азоту.  

Також слід відзначити більш складні статистично вірогідні взаємодії, 

такі як сезон, спосіб обробітку та культура, а також культура, спосіб обробіт-

ку, глибина відбору. Наявність таких значущих предикторів підкреслює 
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складний характер взаємодій, які визначають динаміку азоту при різних аг-

роеклологічних обставинах. 

Поряд з азотом, другим за важливістю елементом мінерального жив-

лення, який в більшості випадків лімітує подальший ріст врожайності зерна 

всіх без виключення сільськогосподарських культур, є фосфор [84]. «Про це 

повинен пам’ятати кожен хлібороб», – неодноразово наголошував у своїх на-

укових працях академік В. Д. Панніков [цит. за 84]. Адже від рівня його за-

своєння та метаболізму залежать визначально важливі етапи онтогенезу рос-

лин та формування продуктивності агроценозів майже всіх зернових культур. 

На основі багаторічних польових, а також веґетаційних дослідів, Д. М. Пря-

нішніков ще в 1924  році створив першу ґрунтово–агрохімічну карту колиш-

нього СРСР, на якій він відносив Чорноземну зону  до районів, які терміново 

потребують внесення фосфорних добрив. Він писав, що в чорноземах є «ве-

ликий запас азоту, поки що вистачає калію: потрібно добавити лише один 

елемент – фосфор, щоб відновити чорнозем, виснажений тривалою культу-

рою без добрив. Це пов’язано з тим, що в більшості типів ґрунтів фосфор 

знаходиться в слаборозчинній мінеральній та недоступній рослинам органіч-

ній формах, а майже всі сільськогосподарські культури, лише за виключен-

ням тих їх видів (гречка, люпин, горох та інші), у яких співвідношення 

СаО/Р2О5 більше 1,3, здатні поглинати Р2О5 із Са3(РО4)2, розчиняючи фосфа-

ти своїми ексудатами або вивільняючи фосфор за рахунок інтенсивного пог-

линання з ґрунтового розчину катіонів кальцію, а ярі та озимі зернові коло-

сові культури поглинають лише рухому його форму, оскільки вищеназване 

співвідношення значно менше цього показника [210]. Ярі та озимі зернові 

культури (пшениця, жито, тритикале, ячмінь, кукурудза) слабо засвоюють 

важкорозчинні сполуки фосфору з ґрунту, тому вони добре реагують на вне-

сення легкорозчинних форм фосфорних добрив, оскільки енергійно вбирають 

фосфор і менше кальцій. За таких умов наявний надлишок катіонів кальцію 

хімічно зв’язує рухомий фосфор в слаборозчинні фосфати [86]. Тому в умо-

вах чорноземної зони серед елементів живлення, що знаходяться в дефіциті, 
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на першому місці стоїть фосфор, а потім вже азот, цинк і т. д. [111]. Частка 

фосфорних добрив у прирості врожаю зернових культур в цій зоні висока і 

становить 30–60, азотних значно менше – 15–40 і для калійних становить 

лише 0–20 %. Серед усіх форм фосфору найбільший вплив на врожай має ру-

хома форма [86]. 

Обрані категоріальні (сезон, культура, спосіб обробітку, глибина відбо-

ру проб) та континуальні (гумус, рН, азот, калій) зміні добре описують дина-

міку мінливості вмісту фосфору в ґрунті (R
2
 = 0,91) (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Тест важливості впливу способу обробітку, сезону і культури та  

взаємозв’язку з едафічними показниками на вміст фосфору в ґрунті  

(R
2
 = 0,91, F = 40,29, p = 0,00) 

Змінні SS 
Degr. of 

Freedom 
MS 

F–відно-

шення 

p–рі-

вень 

Константа 380,52 1 380,52 5,10 0,02 

{5}Гумус 4659,33 1 4659,33 62,45 0,00 

{6}рН 28,78 1 28,78 0,39 0,54 

{7}N 974,10 1 974,10 13,06 0,00 

{8}K 45331,49 1 45331,49 607,63 0,00 

{1}Сезон 152,49 1 152,49 2,04 0,15 

{2}Культура 3968,38 2 1984,19 26,60 0,00 

{3}Спосіб обробітку 2266,33 3 755,44 10,13 0,00 

{4}Глибина відбору 4040,88 1 4040,88 54,16 0,00 

Сезон*Культура 8394,29 2 4197,15 56,26 0,00 

Сезон*Спосіб обробітку 961,89 3 320,63 4,30 0,01 

Культура*Спосіб обробітку 416,00 6 69,33 0,93 0,47 

Сезон*Глибина відбору 592,57 1 592,57 7,94 0,01 

Культура*Глибина відбору 897,78 2 448,89 6,02 0,00 

Спосіб обробітку*Глибина відбору 827,01 3 275,67 3,70 0,01 

Сезон*Культура*Спосіб обробітку 347,16 6 57,86 0,78 0,59 

Сезон*Культура*Глибина відбору 74,13 2 37,07 0,50 0,61 

Сезон*Спосіб обробітку*Глибина 

відбору 
135,61 3 45,20 0,61 0,61 

Культура*Спосіб 

обробітку*Глибина відбору 
509,61 6 84,94 1,14 0,34 

1*2*3*4 558,51 6 93,09 1,25 0,28 

Помилка 14920,85 200 74,60 – – 
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Проведений аналіз дозволив встановити, що статистично вірогідними пре 

дикторами мінливості вмісту фосфору в ґрунті є такі континуальні змінні, як 

гумус, азот та калій. Попарне порівняння вмісту фосфору та показника рН дає 

від’ємний статистично вірогідний коефіцієнт кореляції (r = –0,25, p = 0,00). З 

калієм та гумусом попарні коефіцієнти кореляції фосфору статистично вірогідні 

(r = 0,69, p = 0,00 та r = 0,26, p = 0,00 відповідно). Азот не має статично вірогід-

ної попарної кореляції з фосфором (r = –0,01, p = 0,91). Очевидно, інформацій-

ний зв’язок, який встановлений за допомогою GLM  процедури між цими еле-

ментами опосередкований складними взаємовідносинами у ґрунті.  

Спостерігаються статистично вірогідні розбіжності у рівні накопичення 

фосфору навесні та восені (рис. 4.12). 
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Рис. 4.12. Залежність вмісту фосфору в ґрунті (вісь ординат, %) від се-

зону (A), культури (B), способу обробітку (C) ґрунту та глибини відбору проб 

(D) за результатами аналізу загальних лінійних моделей (GLM) 

Умовні позначки: Сезон 1 – весна, 2 – осінь; способи обробітку No till – нульовий обробі-

ток; Till_25_27 – оранка; Till_40 – чизелювання; Till_4_6 – мілкий обробіток. 
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Слід відзначити, що статично вірогідний вплив сезону на вміст фосфо-

ру можна визначити тільки у рамках загальної лінійної моделі, яка враховує 

комплексний характер взаємодій у ґрунті. Порівняння даних по вмісту фос-

фору вказує на відсутність статистично вірогідних відмінностей між весною 

та осінню (t = 0,80, p = 0,32). Такі результати дозволяють припустити, що пе-

вний рівень вмісту фосфору обумовлений різними механізмами або їх кількі-

сним співвідношенням весною та осінню. 

Вміст фосфору в ґрунті суттєво відрізняється між культурами, що підтве-

рджується як у рамках GLM підходу, так і дисперсійним аналізом (F = 70,35,  

p = 0,00). Найбільший вміст фосфору характерний для посівів кукурудзи, най-

менший – для ячміня. Відповідно, посіви гороху займають проміжне положення. 

При попарному порівняні глибини механічного обробітку ґрунту та 

вмісту фосфору був встановлений від’ємний коефіцієнт кореляції (r = –0,13, 

p = 0,04). Але якщо спосіб механічного обробітку розглядати як категоріаль-

ну зміну у рамках GLM підходу, то виявляється наступне. Найбільший вміст 

фосфору характерний для чизельного обробітку на глибину 40 см та по мірі 

зменшення глибини обробітку вміст фосфору, обумовлений саме чинником 

способу обробітку, знижується. Відповідно, найменший рівень фосфору вла-

стивий нульовому обробітку ґрунту. Такий результат свідчить про те, що 

власне глибина обробітку не виступає як повноцений маркер тих агроеколо-

гічних змін, які відбуваються в ґрунті під впливом оранки.  

Одержані результати по характеру впливу способів механічного обробіт-

ку ґрунту на вміст фосфору дещо контроверсійні. Безпосередні спостереження 

вказують на негативний вплив глибини обробітку на вміст фосфору в ґрунті. 

Але виокремлення впливу способу обробітку в рамках статистичної процедури, 

яка ураховує впливи інших факторів та їх взаємодію вказує на позитивний 

вплив на вміст фосфору тих способів, за яких механічний обробіток відбуваєть-

ся на білую глибину. Дещо цю особливість може пояснити та обставина, що на 

більшій глибині спостерігається більший вміст фосфору (рис. 1, D). Вірогідно, 
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відбувається виорення шарів з більшим вмістом фосфору в приповерхневі гори-

зонти при більш глибокому механічному обробітку ґрунту. 

Аналіз взаємодіє між різними факторами на вміст фосфору у ґрунті до-

зволив встановити, що характер сезонної динаміки цього показнику має свої 

особливості в залежності від культури, яка вирощується (рис. 4.13). Так, для ку-

курудзи сезоні відміності у вмісту фосфору найменші. Характерним є перева-

жання показників вмісту фосфору восени над результатами, які одержані вес-

ною. Подібне співвідношення спостерігається також і для посівів гороху, але 

сезоні відмінності виражені більш чітко. Для посівів ячменю характерне різке 

зниження вмісту фосфору восени.  
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Рис. 4.13. Залежність вмісту фосфору в ґрунті (вісь ординат, %) від взаємодії 

фактору сезону з фактором культури (А), фактором способу обробітку (В) та 

фактором глибини відбору проб (С) та взаємодії глибини відбору та культури 

(D) за результатами аналізу загальних лінійних моделей (GLM) 

Умовні позначки: Сезон 1 – весна, 2 – осінь; способи обробітку No till – нульовий обробі-

ток; Till_25_27 – оранка; Till_40 – чизелювання; Till_4_6 – мілкий обробіток. 



 76 

Сезоні відмінності у вмісті фосфору характерні найбільшою мірою для 

нульового обробітку ґрунту, тоді як за умов застосування інших способів об-

робітку сезоні відмінності не спостерігаються. 

Профільний розподіл фосфору також має певні сезоні особливості. На-

весні у більш глибоких шарах вміст фосфору дещо вищий, порівняно з пока-

зниками восени. 

Профільйний розподіл вмісту фосфору зазнає впливу культури, яка ви-

рощується. Навесні вміст фосфору в ґрунтах, де вирощується ячмінь, нижчий, 

ніж при вирощуванні кукурудзи та гороху. При чому для останніх культур від-

мінності за показником вмісту фосфору майже відсутні. Восени формується чі-

тка послідовність за показниками вмісту фосфору: ячмінь →горох→кукурудза. 

Слід відзначити, що виноситься фосфору з врожаєм зернових злакових 1,08 

кг/ц, зернобобових 1,48 кг/ц та кукурудзи 0,09 кг/ц [175]. 

Поряд з попарними взаємодіями впливу екологічних факторів слід від-

значити відсутність статистично вірогідних впливів взаємодій більш високо-

го порядку. Обрані категоріальні (сезон, культура, спосіб обробітку, глибина 

відбору проб) та континуальні (гумус, рН, азот, фосфор) зміні добре опису-

ють динаміку мінливості вмісту азоту в ґрунті (R
2
 = 0,92) (табл. 4.8). 

Контунальні зміни характеризуються статистично вірогідними взаємоді-

ями с вмістом калію у ґрунті. При попарному порівняні коефіцієнт кореляції 

вмісту гумусу та калію не є статистично вірогідним (r = 0,06, р = 0,33), але у ра-

мках GLM–підходу цей зв’язок є вірогідним. Аналогічна ситуація спостеріга-

ється стосовно кореляції калію з рН (r = 0,08, р = 0,23), але виокремлення інших 

впливів дозволяє встановити наявність зв’язку калію та рН. Попарний зв’язок 

калію та азоту статистично вірогідний (r = 0,12, р = 0,05), як і зв’язок з фосфо-

ром (r = 0,69, р = 0,00). Як свідчать одержані дані, кореляційний зв’язок калію 

найбільший з іншим чинником родючості ґрунту – фосфором. 

У сезонному аспекті не спостерігається статистично вірогідних змін у 

вмісті калію в ґрунті (рис. 4.14, А), але у якості тенденції слід відзначити пе-

реважання цього показника восени порівнянно з весніними данними. 
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Сільськогосподарська культура суттєво впливає на вміст калію в ґрун-

ті. Найбільший рівень калію характерний для посівів ячміню, трохи менший 

цей показник в посівах кукурудзи та найменший – в посівах гороху. Слід від-

значити, що виноситься калію з врожаєм зернових злакових 2,31 кг/ц, зерно-

бобових 2,41 кг/ц та кукурудзи 0,36 кг/ц [175]. 

Таблиця 4.8 

Тест важливості впливу способу обробітку, сезону і культури  

та взаємозв’язку з едафічними показниками на вміст калію в ґрунті  

(R
2
 = 0,92, F = 40,09, p = 0,00) 

Змінні SS 
Degr. of 

Freedom 
MS 

F–

відношення 

p–

рівень 

Константа 237,27 1 237,27 1,24 0,27 

{5}Гумус 17805,21 1 17805,21 92,73 0,00 

{6}рН 1282,30 1 1282,30 6,68 0,01 

{7}N 9117,02 1 9117,02 47,48 0,00 

{8}Р 116671,65 1 116671,65 607,63 0,00 

{1}Сезон 175,11 1 175,11 0,91 0,34 

{2}Культура 9617,17 2 4808,59 25,04 0,00 

{3}Спосіб обробітку 10666,18 3 3555,39 18,52 0,00 

{4}Глибина відбору 15966,81 1 15966,81 83,16 0,00 

Сезон*Культура 20852,77 2 10426,38 54,30 0,00 

Сезон*Спосіб обробітку 1886,46 3 628,82 3,27 0,02 

Культура*Спосіб обробітку 1009,59 6 168,26 0,88 0,51 

Сезон*Глибина відбору 3719,67 1 3719,67 19,37 0,00 

Культура*Глибина відбору 1583,11 2 791,56 4,12 0,02 

Спосіб обробітку*Глибина 

відбору 
4110,92 3 1370,31 7,14 0,00 

Сезон*Культура*Спосіб 

обробітку 
2850,53 6 475,09 2,47 0,02 

Сезон*Культура*Глибина 

відбору 
230,78 2 115,39 0,60 0,55 

Сезон*Спосіб 

обробітку*Глибина відбору 
373,23 3 124,41 0,65 0,59 

Культура*Спосіб 

обробітку*Глибина відбору 
2295,52 6 382,59 1,99 0,07 

1*2*3*4 1852,40 6 308,73 1,61 0,15 

Помилка 38402,43 200 192,01 – – 
 

Між глибиною механічного обробітку ґрунту та вмістом калю існує 

статистично вірогідний кореляційний зв’язок (r = –0,14, р = 0,02), що пояс-



 78 

нює одержані результати, які свідчать про більш високі показники вмісту ка-

лію при мілкому та нульовому обробітку ґрунту та низькі – при оранці та чи-

зелювані. Для вмісту калію в ґрунті характерна значна профільна диференці-

ація. У верхніх шарах вміст цього елементу живлення вищий, ніж у більш 

глибоких. 

Таким чином, сільськогосподарська культура, спососіб механічного 

обробітку ґрунту та профільний розподіл є суттєвими чинниками, які визна-

чають динаміку калію в ґрунті. Важливим аспектом подальшого дослідження 

є визначення взаємозв’язків цих чинників між собою у впливі на вміст калію. 
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Рис. 4.14. Залежність вмісту калію в ґрунті (вісь ординат, %) від сезону 

(A), культури (B), способу обробітку (C) ґрунту та глибини відбору проб (D) 

за результатами аналізу загальних лінійних моделей (GLM) 

Умовні позначки: Сезон 1 – весна, 2 – осінь; способи обробітку No till – нульовий обробі-

ток; Till_25_27 – оранка; Till_40 – чизелювання; Till_4_6 – мілкий обробіток. 
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Сезоний аспект варіювання вмісту калію тісно пов’язаний з тією куль-

турою, яка вирощується (рис. 4.15).  
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Рис. 4.15. Залежність вмісту калію в ґрунті (вісь ординат, %) від взаємодії 

фактору сезону з фактором культури (А), фактором способу обробітку (В) та 

факторами культури та способу обробітку (С) та взаємодії глибини відбору та 

культури (D) за результатами аналізу загальних лінійних моделей (GLM) 

Умовні позначки: Сезон 1 – весна, 2 – осінь; способи обробітку No till – нульовий обробі-

ток; Till_25_27 – оранка; Till_40 – чизелювання; Till_4_6 – мілкий обробіток. 

 

Для кукурудзи сезоне варіювання вмісту калію в ґрунті майже не вира-

жене. Слід відзначити, що весняні показники вмісту калю на полях з різними 

культурами майже не відрізняються в відмінності накопичуються протягом 

сезону та спостерігаються восени. Восени на посівах ячміню вміст рухливого 

калію значно підвищується. На посівах гороху, навпаки, спостерігається зна-

чне зниження цього показнику. Найбільш суттєві сезони коливання вмісту 
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калію виникають за умов нульового обробітку ґрунту, тоді як при інших спо-

собах обробітку созоні відміності мінімальні. Також на характер впливу спо-

собів обробітку не залежить від сільськогосподарської культури, яка вирощу-

ється (рис. 4.15, С). Очевидно, що суттєвим чинником, який визначає динамі-

ку калію в ґрунті є саме педотурбаційна активність, яка пропорційна глибіні 

механічного обробітку ґрунту. Профільний розподіл калію залежить від ку-

льтури, яка вирощується. Найбільші розбіжності між сусідніми шарами влас-

тиві для посівів кукурудзи, дещо менші ци розбіжності для ячміню та гороху. 

Серед взаємодій більш виского порядку статично вірогідною є взаємо-

дія сезона, культури та способу обробітку (рис. 4.16). 
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Рис. 4.16. Залежність вмісту калію в ґрунті (вісь ординат, %) від пот-

рійної взаємодії сезону, культури та способу обробітку за результатами ана-

лізу загальних лінійних моделей (GLM) 

Умовні позначки: Сезон 1 – весна, 2 – осінь; способи обробітку No till – нульовий обробі-

ток; Till_25_27 – оранка; Till_40 – чизелювання; Till_4_6 – мілкий обробіток. 
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Аналіз одержаних даних свідчить про те, що сезоні патерни мінливості 

вмісту калію для різних культур якісно подібні, але мають кількусні відміно-

сті. Так, тенденція накопичення калію у посівах ячміню найбільш виразлива 

при нульовому ґрунтозахисному  обробітках.  

 

4.4. Аналіз головних компонент мінливості едафічних властивос-

тей під впливом способів механічного обробітку ґрунту  

У процесі попереднього аналізу були встановлені закономірності ди-

наміки окремих едафічних показників у результаті впливу агроекологічних 

чинників. Слід відзначити, агроекосистемі притаманна властивість зв’язності 

компонентів, як і любій інший системі. Це показано на рисунку 4.17. 
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Рис. 4.17. Взаємозв’язок між едафічними показниками 
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Ми бачимо високий рівень лінійної кореляції між багатьма показника-

ми. Слід відзначити, що взаємні зв’язки між показниками, які за своєю при-

родою є маркерами функціонального стану ґрунтової системи, далеко не 

завжди можуть бути описані лінійними моделями. Завдання дослідження 

складного взаємозв’язку між едафічними показниками може бути вирішена 

засобами багатовимірного аналізу головних компонент [45, 73].  

Аналіз головних компонент називають методом генерації гіпотез [160]. 

Він лозволяє виявити у оброблюваних даних сериті закономірності [159]. 

Аналіз головних компонент є певною мірою продовженням кореляцій-

ного аналізу, тому він здатен відобразити лінійну компоненту взаємозв’язку 

між змінними. Для то, що урахувати деякі нелінійні взаємозв’язки нами до 

аналізу додані змінні, які є нелінійними перетворенними вхідних змінних уп-

ритул до членів поліному другого ступеню. Так, показник зміної піднесений 

до степеню 2 відзеркалює взаємозв’язок змінної при взаємодіях з іншими по-

казниками. Добуток двох змінних у свою чергу показує взаємозв’язок двох 

змінних при взаємодіях з іншими змінними. Компоненти другого степеню 

здатні описати взаємодії, які передбачають наявність ектремума (мінімума 

або максимума), та відповідно – наявність оптимального значення. 

Аналіз головних компонентів дозволив виявити чотири головні компо-

ненти, власні числа яких перевищують одиницю, що свідчить про їх інфор-

маційну цінність, яка перевищує цінність кожної окремої змінної (рис. 4.18). 

Перших чотири компоненти описують 96,14 % мінливості простору 

змінних. Перша компонента пояснює 47,22 % варіювання ознак. Вона значно 

корелює з вмістом у ґрунті фосфору та калію, а також нелінійних похідних 

від цих змінних (табл. 4.9). 

Більш детально характер взаємозв’язку змінних та головних компонент 

можна дослідити при графічному відображені діаграм розсіювання 

(рис. 4.19). Ми бачимо характер лінійного зв’язку показників умісту фосфору 

та калію з головною компонентою 1, а також те, що мінший рівень лінійної 

кореляцій вмусту гумусу, рН та азоту з головною компонентою обумовлений 
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більшою мірою наявністю нелінійного зв’язку. Таким чином, головна компо-

нента 1 відображає погоджену динаміку фосфору та калію у ґрунті при різ-

них агроекологічних умовах. Відповідно, ці показники є найбільш варіабель-

ними в умовах різних способові механічного обробітку ґрунту. 
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Рис. 4.18. Власні числа, встановлені для кореляційної матриці едафіч-

них показників 

 

Головна компонента 2 описує 25,20 % варіабельності простору ознак 

(рис. 4.18). Найбільшою мірою вона пов’язана з мінливістю таких показників, 

як гумус, рН та азот. При чому збільшення значень головної компоненти 2 від-

бувається при збільшені показників рН та зменшені вмісту гумусу та азоту. У 

відношені до вмісту фосфору та калію простежується чітко позначена нелінійна 

залежність (рис. 4.19). Таким чином, головна компонента 2 відображає пого-

джену динаміку поживних речовин, яка містить лінійну складову в вигляді гу-

мусу, рН та азоту та нелінійну складову в вигляді калію та фосфору. 

Головна компонента 3 описує 12,69 % варіабельності простору ознак. Во-

ни сильно корелює з рН та вмістом азоту, калію та фосфору (табл. 4.9). Гумус 

не пов’язаний з цією головною компонентою (рис. 4.19). Головна компонента 3 

відбиває такий тренд мінливості едафічних ознак, за якого збільшення показни-

ків рН, азоту та калію супроводжується зменшенням вмісту фосфору. 
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Таблиця 4.9 

Аналіз головних компонент варіювання едафічних показників 

Показники 
Головні компоненти 

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

Лінійні змінні 

Гумус (G) –0,37 –0,68 –0,02 0,39 

Кислотність (рН) 0,18 0,51 0,68 0,45 

Азот (N) –0,30 –0,86 0,25 –0,32 

Фосфор (P) –0,89 0,17 –0,37 0,15 

Калій (K) –0,88 0,30 0,27 –0,19 

Нелінійні змінні 

G^2 –0,19 –0,73 –0,19 0,57 

pH^2 0,16 0,49 0,70 0,46 

N^2 –0,28 –0,86 0,25 –0,33 

Р2О5^2 –0,90 0,18 –0,33 0,15 

К2О^2 –0,89 0,29 0,26 –0,17 

G*pH –0,09 –0,36 0,29 0,86 

G*N –0,30 –0,94 0,08 0,04 

G*P –0,87 –0,04 –0,38 0,29 

G*K –0,94 0,16 0,23 –0,05 

pH*N –0,27 –0,70 0,62 –0,13 

pH*P –0,89 0,27 –0,22 0,25 

pH*K –0,84 0,35 0,37 –0,12 

N*P –0,93 –0,21 –0,22 0,02 

N*K –0,89 0,02 0,35 –0,27 

P*K –0,96 0,26 –0,02 –0,01 
 

Головна компонента 4 описує 11,03 % варіабельності простору ознак. 

Вона корелює з усіма дослідженими показниками та найбільш чутлива до 

взаємодії гумусу та рН, що відображається високим коефіцієнтм кореляції 

головної компоненти 4 з добутком G*pH. Головна компонента 4 відображає 

такий тренд мінливості едафічних ознак, за якого збільшення вмісту гумму-

су, показника рН та фосфору супроводжується зменшеннім вмісту в ґрунті 

азоту та калію та навпаки. 

Таким чином, варіабельність едафічних показників та похідних від них 

нелінійних змінних підкоряється чотирьом головним тенденціям, які відо-

бражені відповідними головними компонентами. 
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Рис. 4.19. Гістограми та діаграми розсіювання едафічних змінних та  

головних компонентів 1–4 

 

Слід відзначити, що ці компонентами відповідно до вимог аналізу є ор-

тогональними, тобто відбивають незалежні тренди мінливості. Взаємні від-

ношення між едафічними показниками відрізняються значною варіабельніс-

тю. І взаємозв’язки можуть бути певною мірою конроверсійними, що також 

віддзеркалює незалежний характер головних компонент. Важливо також від-

значити наявність нелінійну компоненту взаємовідносин. Нелінійність має 

наслідком у тому числі зміну характру зв’язку між змінними у межах спосте-

режуваного діапазону мінливості. Нелінійна компонента також відбиває вза-

ємодію між едафічними показниками как окремий елемент агроекологічних 

процесів, важливість якого порівняна зі значенням первинних показників. Це 
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свідчить про те, що агроекологічні чинники, передусім способи механічного 

обробітку ґрунту, впливають не тільки на едафічні ознаки як такі, але і на ха-

рактер їх взаємодій, або вірніше – на характер взаємодій процесів, які прояв-

ляють себе у відповідних едафіічних показниках. 

У таблиці 4.10 наведено результати дисперсійного аналізу впливу ряду 

агроекологічних чинників на головні компоненти. 

Таблиця 4.10 

Дисперсіний аналіз впливу факторів сезону, культутри та способу  

обробітку на значення головних компонент 

(напівжирним виділені статистично ввірогідні впливи) 

Змінні 

PC1  

(R
2
 = 0,31) 

PC2  

(R
2
 = 0,54) 

PC4  

(R
2
 = 0,81) 

PC4  

(R
2
 = 0,45) 

F–

відно-

но-

шення 

p–

рівень 

F–

відно-

но-

шення 

p–

рівень 

F–

відно-

но-

шення 

p–

рівень 

F–

відно-

но-

шення 

p–

рівень 

Константа 0,00 0,95 0,02 0,88 0,00 0,97 0,00 0,96 

Сезон 0,55 0,46 30,27 0,00 5,03 0,03 68,73 0,00 

Культура 21,05 0,00 20,33 0,00 404,72 0,00 0,23 0,80 

Спосіб обробітку 8,47 0,00 1,38 0,25 4,18 0,01 6,42 0,00 

Сезон*Культура 1,88 0,15 85,77 0,00 60,30 0,00 34,53 0,00 

Сезон* 

Спосіб обробітку 
1,51 0,21 1,23 0,30 2,05 0,11 0,67 0,57 

Культура* 

Спосіб обробітку 
1,85 0,09 1,26 0,28 1,66 0,13 1,17 0,32 

Сезон*Культура* 

Спосіб обробітку 
1,81 0,10 1,75 0,11 1,23 0,29 3,25 0,00 

 

Дисперсійний аналіз впливу зовнішніх чинників є важливим кроком до 

інтерпретації виокремлених компонент мінливості едафічних показників, так 

як дозволяє втановити причини формування саме таких взаємовідносин між 

едафічними показниками, які головні компоненти описують. 

Одержані дані свідчать про те, що зовнішні чинники детермінують зна-

чний рівень варіабельності головних компонент. Так, пояснена у рамках дис-

персійної моделі варіабельність становить від 31 % (головна компонента 1) 

до 81 % (головна компонента 3). 
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Головну компоненту 1 переважно визначають такі агроекологічни фак-

тори, як культура та спосіб обробітку (табл. 4.10, рис. 14.20). 
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Рис. 14.20. Варіювання значень головної компоненти 1 у залежності від 

культури та способу механічного обробітку ґрунту 

 

Найбільшого значення головна компонента 1 набуває при вирощувані 

ячменю, а найменшого – при вирощувані кукурудзи. Відповідно, саме при ви-

рощувані ячменю спостерігається найбільше зниження умісту фосфору та ка-

лію, та дещо гумусу та показника рН. Для посівів кукурудзи властива зворотня 

тенденція. При застосувані різних способів механічного обробітку ґрунту голо-

вна компонента 1 набуває найбільшого значення при орнаці на глибину 25–

27 см, а найменшого – при ґрунтозахисному обробітку на глибину 4–6 см. Слід 

відзначити, що мінливість показників, пояснена головною компонентою 1 не 

має сезонної залежності, так як відповідний пре диктор не здійснює статистич-

но вірогідного впливу на мінливість головної компоненти 1. 

Головна компонента 2 залежить від сезону, культури та їх взаємодії, 

але не залежить від способу механічного обробітку (табл. 4.10, рис. 14.21). 

Головна компонента 2 набуває найбільшого значення навесні, а най-

меншого – восени. Тобто восени спостерігається тенденція збільшення пока-

зників рН, фосфору та калію, а зменшення – гумусу та азоту. Відповідно, во-

сени відбуваються зворотні процеси.  
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Рис. 14.21. Варіювання значень головної компоненти 2 у залежності від 

культури та сезону 

 

Найбльшого значення головна компонента 2 набуває при вирощувані 

кукурудзи, а найменшого – при вирощувані гороху. 

Характер впливу культури на показники головної компоненти 2 зале-

жить від сезону. Навесні відміності між культурами закнономірно найменші 

та демонструють тенденцію до збільшення восени. 

Гловна компонента 3 залежить від сезону, культури, способу обробітку 

та взаємодії сезону та культури (табл. 4.10, рис. 14.22). 

Головна компонента 3 набуває найбільшого значення навесні, а най-

меншого – восени. Найбільші значення цієї компоненти спостерігаються при 

вирощувані ячменю, найменші – кукурудзи. Сезоні відмінності цієї компоне-

нти майже відсутні у посівах кукурудзи. Для ячменю значення головної ком-
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поненти 3 найменші навесні, а найбільші – восени. Для гороху спостерігаєть-

ся протилежна закнономірність. 
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Рис. 14.22. Варіювання значень головної компоненти 3 у залежності від 

культури, сезону та способу механічного обробітку ґрунту 

 

Найбільшого значення головна компонента 3 набуває при ґрунтозахис-

ному обробітку на глибину 4–6 см. Дещо менші значення при нульовому об-

робітку та найменші – при орнанці на глибину 25–27 см та чизелювані на 

глибину 40 см. 

Гловна компонента 4 залежить від сезону, способу обробітку та взає-

модії сезону та культури (табл. 4.10, рис. 14.23). Весною головна компонента 

4 набуває найбільших значень а восени – найменших. Відповідно, гумус, по-

казники рН та фосфор маєть тенденцію до більших значень за період дослі-

джень, а восени вони зменшуються. Стосовно азоту та калію спостерігається 

зворотня тенденція.  
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Оранка на глибину 25–27 см сприяє пидвищеню значень головної ком-

поненти 4, а чизелювання навпаки, сприяє  зниженю. 

Характер впливу способів механічного обробітку ґрунту суттєво зале-

жить від сільськогосподарської культури та сезону. Навесні для всіх способів 

обробітку найбільшого значення головна компонента 4 набуває при вирощу-

 

 

 

 

Рис. 14.23. Варіювання зна-

чень головної компоненти 4 

у залежності від культури, 

сезону та способу механіч-

ного обробітку ґрунту 
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ванні ячменю, а восени навпаки, у посівах ячменю спостерігаються найменші 

показники цієї компоненти. 

Для гороху навесні вплив різних способів обробітку майже не відчут-

ній а восени різко диференціюються нульовий обробіток та оранка на глиби-

ну 25–27 см (велики значення головної компоненти 4) з одного боку та ґрун-

тозахисний обробіток та чизелювання (низькі значення) – з іншого. 

Для кукурудзи восени не спостерігаються відмінностей по головній 

компоненті 4 залежно способу обробітку, а навесні чітко виокремлюється чи-

зелювання найменшими значеннями. 

Таким чином, у результаті аналізу головних компонент встановлені 

тренди мінливості едафічних показників, які можна інтерпретувати за допо-

могою агроекологічних факторів.  

Слід відзначити, що фактор сезону статистично вірогідно впливає на 

дві головних компоненти, фактор сільськогосподарської культури – на три 

компоненти, спосіб механічного обробітку – на три головних компоненти. 

Статистично вірогідним є вплив взаємодії сезону та культури (три головні 

компоненти) та потрійної взаємодії сезону, культури та способу обробітку. 

За участю у формувані більшої кількості головних компонент, а також 

у формувані найважливішої за описаною варіабельністю компоненти 1, слід 

визнати, що фактори сільськогосподарської культури та сезонності є найваж-

ливішими екологічними факторами, які визначають динаміку едафічних по-

казників. Саме через вплив цих факторів переломлюється вплив способів ме-

ханічного обробітку на протікання ґрунтових процесів. 

4.5. Дискримінінтний аналіз агроекологічного впливу способів меха-

нічного обробітку ґрунту  

Нами був проведений аналіз головних компонент, який дозволив встано-

вити характер взаємозв’язку між едафічними змінними, роль нелінійних взаємо-

відносин та показати значення агроекологічних чиників у формуванні динаміки 

ґрунтових властивостей. Але такий підхід не дозволяє викоремити специфічність 
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впливу саме способів обробітку ґрунту та, таким чином, пояснити, а найважли-

віше – прогнозувати, вплив цього важливого агротехнологічного прийому та аг-

роекологічного чинника на динаміку ґрунтових властивостей, які у кінцевому пі-

дсумку визначає урожайність на продуктивність агроекосистеми [202]. 

Для вирішення цього завдання ми пропонуємо застосувати дискримінінт-

ний аналіз. Ця техніка належить до класифікаційних процедур з навчанням  

[73], тобто ми маємо на меті знайти математичні правила, які найкращим чином 

дозволили би розрізнити (дискримінувати) категоріальні змінні, або якісні ста-

ни системи.  

Таким станами є способи механічного обробітку ґрунту, а предикторами 

виступають едафічні показники. Завдання ставиться так, що треба знайти пра-

вила для визначення того способу механічного обробітку, яке використувавало-

ся за едафічними показниками, які встановилися у результаті такого впливу. 

Подібно до аналізу головних компонент, в дискримінантному аналізі 

також виокремлюються канонічні змінні, але за іншою властивістю. Якщо у 

аналізі головних компонент ці інгеральні змінні найкращим чином поясню-

ють кореляції (або коваріації) між змінними, то канінічні змінні найкращим з 

можливих чином пояснюють відмінності між категоріальним змінним, які 

були піддані дискримінантному аналізу. 

Нами був проведений хі–квадрат тест для визначення кількості значу-

щих каннонічних змінних (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 

Хі–квадрат тест для видалених коренів 

Видалені  

корні 

Власне  

значення 

Канонічне  

R 

Лямбда  

Уілкса 
χ

2
 

Ступені  

волі 

p– 

рівень 

0 0,59 0,61 0,50 166,41 60 0,00 

1 0,16 0,38 0,79 55,18 38 0,04 

2 0,08 0,27 0,92 18,74 18 0,41 

 

Перша строка таблиці дає критерій значимості для усіх коренів. Так як 

рівень значимості менший за 0,05, то існує хоча б один канонічний корінь, 

який є статистично значущим. Друга строка характеризує значимість коренів, 
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які залишаться після видалення першого. Так як р–рівень менший за 0,05, то 

серед тих коренів, що залищилися, є статистично значущі. При видалені дру-

гого кореня значущих канонічних коренів більше не залишилось. Таким чи-

ном, для дискримінації способів механічного обробітку ґрунту за їх впливом 

на динаміку ґрунтових властивостей, можуть бути застосовані два каноніч-

них кореня. 

Природу цих канонічних коренів можна дослідити за кореляцію з змін-

ними предикторами (табл. 4.12). Одержані результати свідчать про те, що 

найважливішими для диференціації способів механічного обробітку ґрунту є 

такі едафічні показники, як уміст гумусу, азоту, фосфору та калію, а також 

похідні від них нелінійні змінні – [рН]
2
, [Р2О5]

2
, [рН]·[ Р2О5], [рН]·[K2O]. 

Таблиця 4.12 

Кореляція дискримінантні функції з едафічними змінними 

Змінні 

Дискримінантні функції 

1 2 3 р–рівень 

Лінійні змінні 

Гумус (G) –0,52 0,08 0,01 0,00 

Кислотність (рН) –0,07 0,09 –0,46 0,42 

Азот (N) –0,14 –0,28 0,27 0,05 

Фосфор (P) –0,20 –0,38 –0,15 0,00 

Калій (K) –0,22 –0,52 0,01 0,00 

Нелінійні змінні 

G^2 –0,07 0,17 –0,14 0,55 

pH^2 –0,03 0,08 –0,41 0,05 

N^2 –0,13 –0,29 0,29 0,78 

Р2О5^2 –0,20 –0,32 –0,19 0,05 

К2О^2 –0,24 –0,46 0,01 0,20 

G*pH –0,08 0,21 –0,42 0,58 

G*N –0,13 –0,13 0,13 0,46 

G*P –0,20 –0,31 –0,19 0,66 

G*K –0,24 –0,49 –0,04 0,75 

pH*N –0,18 –0,27 0,11 0,23 

pH*P –0,22 –0,39 –0,23 0,01 

pH*K –0,23 –0,50 –0,04 0,01 

N*P –0,25 –0,47 –0,05 0,09 

N*K –0,24 –0,54 0,11 0,11 

P*K –0,24 –0,44 –0,09 0,14 
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Канонічна функція 1 диференціює способи обробітку ґрунту за впливом на 

загальний вміст факторів родючості (усі поживні речовини та гумус). Канонічна 

функція 2 чутлива до вмісту в ґрунті комплексу NPK. Також ця фунція чутлива 

до корегую чого впливу рН, та взаємодію окремих поживних речовин. 

За едафічними показниками можно вірно ідентифікувати спосіб меха-

нічного обробітку ґрунту в 56,75 % випадків. Слід відзначити, що при випад-

ковій альтернативі цей показник складав би 25 %.  

Найбільшою специфічністю характеризується вплив чизелювання 

(70,00 % вірних класифікацій), а найменшою – оранка на глибину 25–27 см 

(48,33 вірних класифікацій). 

Нульовий обробіток найближчий до ґрунтозахисного обробітку та ора-

нки на глибину 25–27 см, ґрунтозахисний обробіток – до нульового обробіт-

ку, оранка на глибину 25–27 см – до чизелювання та навпаки. 

Таблиця 4.13 

Класифікаційна матриця якості класифікації способів  

обробітку ґрунту за едафічними показниками 

Способи  

обробітку 

% вірних 

класифіка-

цій 

Результати класифікації 

No till 

p=0,29 

Till_25_27 

p=0,24 

Till_40 

p=0,24 

Till_4_6 

p=0,24 

No till 52,78 38 13 9 12 

Till_25_27 48,33 11 29 15 5 

Till_40 70,00 2 13 42 3 

Till_4_6 56,67 13 5 8 34 

Total 56,75 64 60 74 54 
 

Центроїди для кожного типу обробітку ґрунту можна розмістити у прос-

торі перших двох канонічних функцій (рис. 4.24). Центроїд – це найтиповіше 

місце для даного категоріального об’єкту в межах простору дискримынынтних 

функцый. Чим ближче місцеположення реального об’єкту в просторі каноніч-

них функцій до відповідного центроїда, тим з більшою впевністю ми можему 

його класифікувати як такий, що належить до відповідної категорії. Тому топо-

логію дискримінантного простору можно відобразити за допомогою діаграм 

Вороного. Границі між кожною парою центроїдів проводяться як сукупність 
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точок, рівновіддалених від цих центроїді. Тобто, якщо точка знаходиться у ме-

жах відповідного ареалу, то її можно віднести до відповідної категорії [74].  

No till

Till_25_27

Till_40
Till_4_6
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Рис. 4.24. Діаграма Вороного для центроїдів способів механічного об-

робітку ґрунту в просторі канонічних коренів 

 

Крім того, топологія простору дискримінантних (канонічних) функцій 

може змістовно інтерпретована. Так, канонічна функція 1 розділяє способи ме-

ханічного обробітку з високою глибиною оранки (чизелювання на глибину 

40 см та оранка на глибину 25–27 см) від способів з малою глибиною та нульо-

вим обробітком. Таким чином, глибокий механічний обробіток призводить до 

дегуміфакації та зменшеня вмісту в ґрунті поживних речовин. канонічна функ-

ція 2 розрізняє кожну з перших груп на підгрупи з меншою глибиною оранки у 

парі (нульовий обробіток проти ґрунтозахисного та оранка на глибину 25–27 см 

проти чизелювання). У цьому випадку більш глибокі варіанти орнаки відрізня-

ються більшими рівнями поживних речовин (азот, фосфор, калій).  
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Виделені полігони є нічим іншим, як ареалами способів обробітку ґру-

нту в просторі дискримінантних функцій. 

Значення канонічних змінних можуть також виступати як маркери осей 

простору, в межах якого можна показати мінливість едафічних показників та 

таким чином співставити категоріальні змінні – способи механічного обробі-

тку та континуальні змінні – едафічні показники (рис. 4.25).  

 

Рис. 4.25. Варіювання едафічних 

показників у просторі перших 

двох канонічних коренів 

 

Умовні позначки: вісь абсцис – кано-

нічна функція 1, вісь ординат – кано-

нічна функція 2. 
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Це можливо внаслідок того, що відповідний простір розподілений між 

способами механічного обробітку таким чином, що ці способи упорядковані 

(ординовані) у межах цього простору. Також слід ще раз зазначити, що цей 

простір володіє унікальною властивістю – границі у ньому між ареалами спо-

собів обробітку є прямими лініями. 

Для всіх едафічних характеристик властива досить строката варіабель-

ність у досліджуваному просторі канонічних функцій. Слід ще раз наголоси-

ти на специфічній властивості цього простору – лінійності границь між ареа-

лами категоріальних станів системи. Це дуже контрастує з вкрай варіабель-

ною поведінкою континуальних едафічних змінних. Таку поведінку можна 

пояснити, якщо уявити ту обставину, що досліджені едафічні показники є 

маркерами складних та динамічних ґрунтотвірних процесів, які мають пере-

важно коливальну природу. Тоді механічний обробіток виглядає як збурення, 

яке запускає множину коливальних процесів різної частоти та амплітуди. 

При такому підході ґрунт, який зазнав впливу того або іншого механічного 

обробітку, переходить не в один окремий стан, а трансформується до множи-

ни динамічних станів, сукупність яких і характеризує той результат, який 

утворюється внаслідок обробітку.  

Висновки по розділу 

1. За умов вирощування ячменю показники щільності складення ґрунту 

менші як перед посівом, так і перед збиранням, ніж це спостерігається на полях з 

кукурудзою. При вирощуванні кукурудзи або ячменю, до періоду збирання уро-

жаю відбувається релаксація ґрунту таким чином, що відмінності між способами 

механічного обробітку ґрунту вже не позначаються на щільності складення. 

2. Встановлений значний рівень варіювання вологості ґрунту по роках, 

який залежить від способу обробітку. Вплив способу обробітку спостерігається 

протягом усього вегетаційного періоду. Встановлені суттєві водовтримуючі на-

слідки мінімального та нульового способів обробітку ґрунту порівняно з чизе-

люванням та оранкою. 
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3. Встановлено статистично вірогідний взаємозв’язок глибини механіч-

ного обробітку та перерозподілу гумусу профілем ґрунту. При збільшені глиби-

ни оранки відбувається вирівнювання показників вмісту гумусу на глибину ме-

ханічного обробітку. Ступінь зменшення вмісту гумусу профілем ґрунту най-

менший при глибокому механічному обробітку, а найбільший – при нульовому 

обробітку. 

4. Фактор сезону статистично вірогідно впливає на показник кислотності 

ґрунту. Навесні рН зазвичай вищий, ніж наприкінці вегетаційного періоду. За 

наслідками на показник рН від усіх інших принципово відрізняється мілка ора-

нка. Після такого способу обробітку рН зазвичай дещо вищий, ніж при інших 

способах механічного обробітку. 

5. Гумус є добрим предиктором вмісту азоту. Кореляція між цими ґрун-

товими ознаками становить r = 0,54, р = 0,00. Одержані дані свідчать про те, що 

чизельний обробіток ґрунту сприяє накопиченню азоту в ґрунті, дещо менший 

його вміст при оранці на глибину 25–27 см, а найменший – при оранці на гли-

бину 4–6 см та нульовому обробітку ґрунту. 

6. Статистично вірогідними предикторами мінливості вмісту фосфору в 

ґрунті є такі континуальні змінні, як гумус, азот та калій. Найбільший вміст фо-

сфору характерний для чизельного обробітку на глибину 40 см та по мірі змен-

шення глибини обробітку вміст фосфору, обумовлений саме чинником способу 

обробітку, знижується. Найменший рівень фосфору властивий нульовому обро-

бітку ґрунту. 

7. Сільськогосподарська культура суттєво впливає на вміст калію в ґрун-

ті. Найбільший рівень калію характерний для посівів ячміню, трохи менший 

цей показник в посівах кукурудзи та найменший – в посівах гороху. Між гли-

биною механічного обробітку ґрунту та вмістом калю існує статистично вірогі-

дний кореляційний зв’язок (r = –0,14, р = 0,02), що пояснює одержані результа-

ти, які свідчать про більш високі показники вмісту калію при мілкому та нульо-

вому обробітку ґрунту та низькі – при оранці та чизелювані.  
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РОЗДІЛ 5  

ЕКОМОРФІЧНА СТРУКТУРА БАНКУ НАСІННЯ БУР’ЯНІВ  

ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ 

 

5.1. Еколого-біологічна характеристика бур’янів, насіння яких було 

знайдене у ґрунті дослідницьких полів 

М. Т. Масюк (1989) створив концепцію екологічно-трофічних груп ку-

льтурних рослин, яка за своєю сутністю є продовженням вчення О. Л. Бель-

гарда [11, 12] про екоморфи. Екоморфічний підхід показав свою ефектив-

ність для оцінки стану агроекосистем за умов сільськогосподарської рекуль-

тивації земель [45–50]. Екологічна проблема при виборі засобів механічного 

обробітку ґрунту та технологій вирощування культур складається у тому, що 

слід сприяти щонайменшому використанню синтетичних засобів – основної 

причини забруднення довкілля від сільськогосподарського виробництва. 

Скасування інтенсивного обробітку ґрунту у більшості випадках викликає 

необхідність підсиленого хімічного навантаження. Застосування агрохіміка-

тів у даному випадку необхідне для підсилення боротьби з бур’янами, шкід-

никами та хворобами, підвищення доз для підживлення мінеральними сполу-

ками. З іншого боку екологічна проблема передбачає збереження родючості 

ґрунтів та зниження темпів їх деградації, що майже не узгоджується з інтен-

сивними технологіями [214]. Багато досліджень свідчать про те, що на рівень 

появи бур’янів на сільськогосподарському полу впливають такі чинники, як 

статус поживних речовин у ґрунті, особливості сівозміни та система обробіт-

ку грунту [276].  

Важливою умовою запобігання негативному впливу бур’янів є ство-

рення оптимальних умов для життя культурних рослин. Мілка оранка спри-

чиняє розповсюдження бур’янів по полю [237, 277]. Кількість бур’янів-

однорічників зростала при оранці порівняно з мінімальним обробітком. Кіль-

кість бур’янів-багаторічників була значно вища у посівах ярової пшениці та 
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рапсу при посіві по стерні порівняно з оранкою [242]. Послідовне застосу-

вання безотвальної оранки протягом двох років призвело до зниження одно-

річних бур’янів та збільшенню багаторічних [280]. 

Банк насіння  є найважливішим джерелом бур’янів у сільськогосподар-

ському полі [276]. За джерелами потрапляння грунтові насіневі банки окре-

мих видів рослин можуть бути віднесені до одного з трьох типів: автохтонні, 

інвазійні та реліктові [204]. Автохтонні – насіння потрапляють з рослин, які 

плодоносять у безпосередній близькості від міст їх погребіння. Ці рослини 

входять до сучасних рослинних угруповань на даній території. Інвазійні – на-

сіння приноситься до місця погребіння різноманітними агентами (вітер, тва-

рини та ін.) із інших рослинних угруповань. Рослини, які їх утворюють, не 

зустрічаються поблизу. Реліктові – належать рослинам, які у теперішній час 

відсутні або не плодоносять у безпосередній близькості від місць погребіння, 

але ці рослини давали насіння раніше на цьому місці у попередні сукцесій ні 

стадії розвитку рослинного угруповання [133, 204]. 

У межах дослідницького поля було знайдене насіння 13 видів рослин 

(табл. 5.1). Далі наведено еколого-біологічну характеристику цих видів за 

В. В. Тарасовим [183, 184], який за основу комплексної характеристики рос-

лин поклав систему екоморф О. Л. Бельгарда [11, 12], біоморф В. М. Голубє-

ва [30], діаспорохор Р. Є. Лєвіної [93–95]. 

Рутка лікарська (Fumaria officinalis L.) – однорічник, за типом корене-

вої системи – стрижньокореневий; за темпами вегетативного розмноження – 

вегетативнорухливий; клімаморфа – терофіт (зимують у вигляді насіння або 

виводкових бруньок); трофоморфа – мезотроф; гігроморфа – ксеромезофіт; 

термоморфа – мегатерм; геліоморфа – геліофіт; поленохор (за типом запи-

лення) – ентомофілія (запилення комахами); діаспорохорія (за типом дисемі-

нації, тобто розселення діаспор рослин) – барохор (рознесення під впливом 

сили тяжіння); ценоморфа – рудерант; адвентивний вид. Рослина поширена 

по всій території України. Росте на полях, у лісосмугах, галявинах. Пошире-

на повсюдно, але розсіяно [183, 184]. 
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Таблиця 5.1 

Еколого–біологічна паспортизація бур’янів та загальний рівень засміченості насінням (шт./кг ґрунту) [133] 

Вид 
Середня±ст. 

помилка 

Довірчий  

інтервал 
Жит- 

тєва  

форма 

Біологічні 

групи 

Трофомор-

фа 

Гігро-

морфа 

Термо-

морфа 

Геліо-

фіт 

Поле-

но-

хорія 

Діас-

поро-

хорія 

Цено-

морфа 
Min Max 

Fumaria officinalis L. 0,36±0,12 0,18 0,72 Од Ярі ранні MsTr KsMs MgT° He Ent. Bar. Ru 

Galeopsis tetrahit L. 3,27±0,19 2,91 3,64 Од Ярі ранні Og.–MsTr Ms MgT° ScHe Ent. Bar. SilRu 

Fallopia convolvulus (L.) 

Á.Löve 
8,49±0,74 7,23 10,18 Од Ярі ранні Og.–MgTr KsMs MT° ScHe 

Ent. 

(Ah.) 
Bar. SilRu 

Fagopyrum tataricum (L.) 

Gaertn. 
4,29±0,2 3,92 4,69 Од Ярі ранні MsTr KsMs MgT° He Ent. Bar. Ru 

Chenopodium album L.  2,39±0,2 2,05 2,83 Од Ярі ранні MsTr KsMs EuT° ScHe Anрh. Bal. Ru 

Avena fatua L. 0,73±0,1 0,56 0,98 Од Ярі ранні MsTr MsKs MgT° He Anрh. Bal. Ru 

Amaranthus retroflexus L. 26,39±1,5 23,57 29,37 Од Ярі пізні MsTr KsMs MsT° He Anрh. Bal. Ru 

Setaria viridis (L.) P.Beauv. 8,42±0,75 6,98 9,98 Од Ярі пізні Og.–MsTr. KsMs EuT° He Anрh. 
Synz. 

(Bal.) 
(Ps)Ru 

Echinochloa сrusgalli (L.) P. 

Beauv. 
9,95±0,75 8,75 11,87 Од Ярі пізні Og.–MsTr. MsHg MsT° He Anрh. 

Synz. 

(Bal.) 
Ru 

Galium aparine L. 0,07±0,02 0,04 0,1 Од Зимуючі MgTr KsMs MgT° ScHe Ent. Epz. SilRu 

Cirsium arvense (L.) Scop.  0,33±0,18 0 0,86 Бр 
Багаторіч-

ники 
MsTr MsKs MsT° He Ent. Anch. Ru 

Convolvulus arvensis L.  0,06±0,02 0,03 0,1 Бр 
Багаторіч-

ники 
MsTr MsKs EuT° ScHe 

Ent. 

(Ah) 

Bal. 

(Bar.) 
Ru 

Plantago major L. 0,02±0,01 0,01 0,05 Бр 
Багаторіч-

ники 
MgTr Ms MgT° ScHe 

Ent. 

(Anph.) 
Bal. RuPr 

 

Умовні позначки: MsTr – мезотрофи; Og.–MsTr – олігомезотрофи; Og.–MgTr – олігомегатрофи; MgTr – мегатрофи; MsKs – мезоксерофіти; KsMs – ксеромезофіти;  

Ms – мезофіти; MsHg – мезогігрофіти; MgT° – мегатерми; MsT° – мезотерми; EuT° – еутерми; He – геліофіти; ScHe – сціогелоіфіти; Ent. – ентомофіли; Ah. – автогами; 

Anрh. – анемофіли; Bar. – барохори; Bal. – балісти; Synz. – синзоохор; Epz. – епізоохор; Ru – руде ранти; Sil – сільванти; Ps – псамофіти; Pr – пратанти. 

1
0
1
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Жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit L.) – однорічник, стрижньокоре-

невий, вегетативнорухливий, терофіт, олігомезотроф, мезофіт, мегатерм, сці-

огеліофіт, ентомофіл, барохор, сільвант–рудерант. 

Фалопія березкова, або гірчак березковий (Fallopia convolvulus (L.) 

Á.Löve) (синонім – Polygonum convolvulus L.) – однорічник (виткий), стриж-

ньокореневий, вегетативнорухливий, терофіт, олігомезотроф,ксеромезофіт, 

мікротерм (види, які походять з плярного географічного кліматичного поя-

су),сціогеліофіт,ентомофіл, ентомофілія та самозапилення, барохор,сіль 

вант–рудерант, адвентивний вид. 

Гречка татарська (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) – однорічник, 

стрижньокореневий, вегетативнорухливий, терофіт, мезотроф, ксеромезофіт, 

мегатерм, геліофіт, ентомофіл, барохор, рудерант. 

Лобода біла (Chenopodium album L.) – однорічник, стрижньокореневий, 

вегетативнорухливий, терофіт, мезотроф, ксеромезофіт, еврітерм (види, які 

можуть зростати та зростають майже у всіх кліматичних поясах Землі), сціо-

геліофіт, анемофіл (запилення вітром), баліст (їх діаспори розкидуються пру-

жніми плодоніжками при поштовхах), рудерант. 

Овес звичайний (Avena fatua L.) –  однорічник, пучкокореневий,  веге-

тативнорухливий, терофіт, мезотроф, мезоксерофіт, мегатерм, геліофіт,  

анемофіл, баліст, рудерант. 

Щириця зігнута (Amaranthus retroflexus L.) – однорічник, стрижньоко-

реневий, вегетативнорухливий, терофіт, мезотроф, ксеромезофіт, мезотерм 

(походить з помірного поясу), геліофіт, анемофіл, баліст, руде рант, адвен-

тивний вид.  

Мишій зелений (Setaria viridis (L.) P.Beauv.) – однорічник, пухкодер-

новинний, вегетативнорухливий, терофіт, олігомезотроф, ксеромезофіт, еврі-

терм, геліофіт, анемофіл, синзоохор (баліст), псамофіт–рудерант. 

Полоскуха звичайна (Echinochloa сrusgalli (L.) P. Beauv.) – одноріч-

ник, мичкокорневий, вегетативнорухливий, терофіт, олігомезотроф, мезогіг-

рофіл, мезотерм, геліофіт, анемофіл, синзоохор (баліст), рудерант. 
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Підмареник чіпкий (Galium aparine L.) – однорічник, стрижньокорене-

вий, вегетативнорухливий, терофіт, мегатроф, ксеромезофіт, мега-

терм,сціогеліофіт, ентомофіл, епізоохор (діаспори чіпки),сільвант–рудерант. 

Осот польовий (Cirsium arvense (L.) Scop.) – багаторічник, коренепаро-

стковий, вегетативнорухливий, геофіт (зимуючі точки відновлення знахо-

дяться під землею), мезотроф, мезоксерофіт, мезотерм, геліофіт, ентомофіл, 

анемохор, рудерант. 

Берізка польова (Convolvulus arvensis L.) – багаторічник, ліана витка, 

коренепаростковий, вегетативнорухливий, геофіт, мезотроф, мезоксерофіт, 

еврітерм, сціогеліофіт, ентомофіл (автогамія), баліст (барохор), рудерант. 

Подорожник великий (Plantago major L.) – багаторічник, короткокрне-

вищний, пучкокорневий, вегетативнорухливий, гемікриптофіт, мегатроф, ме-

зофіл, мегатерм, сціогеліофіл, ентомофіл (анемофіл), баліст, рудерант пра-

тант. 

 

5.2. Екологічна структура угруповань бур’янів 

 

В угрупованні бур’янів, насіння яких виявлено у ґрунті дослідного по-

ля, однорічники складають 99,37 % від загальної кількості насіння, тоді як 

багаторічники, відповідно – 0,63 %. 

Серед насіння найбільшу частку складають представники біологічної 

групи ярих пізніх (69,11 % від загальної кількості насіння). Дещо менше зу-

стрічається насіння яих ранніх (30,15 %). Значно менше насіння багаторічни-

ків (0,63 %) та  зимуючих (0,11 %). 

Компонента бур’янів є частиною угруповання рослин, які мешкають у 

межах поля. Їх екологічні характеристики можна віднести до таких, що від-

бивають умови існування не тільки шкідливої рослинності, але і культурних 

рослин. Аналіз трофоморфічної структури угруповання бур’янів дозволяє 

скласти уявлення про особливості мінерального живлення едафотопу. Вста-

новлено, що серед бур’янів переважають представники мезотрофоморф 
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(53,34 %) (рис. 5.1). Дещо менше олігомегатрофів (42 %). Власно кажучи, 

остання трофоморфа повністю обіймає діапазон мезотрофів та дещо вихо-

дить за його межі як у бік більш бідних едафотопів (оліго– компонента) та у 

бік багатих едафотопів (мега– компонента). Рослини, екологічний оптимум 

який знаходиться ближче до бідних трофотопів представлені незначно (олі-

гомезотрофи – 5 %). Таким чином, трофотоп дослідженого поля можна ви-

значити як середньобагатий (за М. М. Матвєєвим, [107]). 

 

Рис. 5.1. Трофоморфічна структура бур’янів, насіння яких представле-

не у ґрунті 

Умовні позначки: див. табл. 5.1 

Серед гігроморф переважають ксеромезофіти (77,83 %). Представники 

інших гігроморф представлені в угрупованні значно менше (рис. 5.2). Мезо-

гігрофіти складають 16,36 % від загальної кількості насіння, мезофіти – 5,08, 

а мезоксерофіти – 1,73 %. Таким чином, гігротоп дослідженого поля можна 

визначити як свіжуватий. Крім визначення модального значення режиму во-

логісті ґрунту одержані дані дозволяють надати характеристику варіабельно-

сті умов зволоження. Переважання однієї гігрморфи свідчить про стаціонар-

ний режим зволоження, коли не спостерігаються значних коливань вологості 

у бік надмірної сухості або зволоження. Таку особливість режиму зволожен-
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ня можна визнати як позитивну агроекологічну властивість у межах дослі-

джуванного поля. 

 

Рис. 5.2. Гігроморфічна структура бур’янів банку насіння 

Умовні позначки: див. табл. 5.1 

Термофорфічна структура угруповання бур’янів також свідчить про 

певну константність термічної складової кліматопу (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Термоморфічна структура бур’янів банку насіння  

Умовні позначки: див. табл. 5.1 

Переважну більшість угруповання складають представники мезотермів 

(56,62 %), які походять з помірного поясу. В угрупованні зустрічаються 
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також еврітерми (16,78 %), які можуть зростати та зростають майже у всіх 

кліматичних поясах Землі, мікротерми (13,11 %), які походять з полярного 

географічного поясу та мегатерми (13,49 %), які походять з субтропічного 

або тропічного поясів. Загалом, різноманітна термофорфічна структура 

угруповання бур’янів свідчить про високий рівень їх адаптації до значного 

діапазону термічних умов. 

Геліоморфічна структура відбіває ставлення угруповання для 

важливого чинника для рослинних органзімів – режиму сонічного 

випромінювання (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Геліоморфічна структура бур’янів, насіння яких представлене 

у ґрунті 

Умовні позначки: див. табл. 5.1 

 

Ключовим компонентом в угрупованні є геліофіти, або світолюби 

(77,92 %). Значно менше в угрупованні сціогеліофітов (22,08 %). Таким чи-

ном, режим освітлення на полі можна визначити як освітлений. 

Полленохорична структура відбиває особливості запилення серед рос-

лин угруповання. Встановлено, що переважаючим типом запилення є анемо-

філія – запилення вітром (73,92 %) (рис. 5.5).  
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Рис. 5.5. Поленнохорична структура бур’янів, насіння яких представ-

лене у ґрунті 

Умовні позначки: див. табл. 5.1 

Ентомофіли та ті, що запилюються автогамно (самозапилення), скла-

дають 13,20 % угруповання. Облігатні ентомофіли складають 12,85 % угру-

повання та дуже низька частка факультативних ентомофілів та анемофілів 

(0,03 %). Полленохорична структура вказує на значну роль вітру в запилені 

бур’янів.  

Діаспорохорія відображає типи дисемінації, тобто способи розселення 

діаспор рослин (рис. 5.6). Проведений аналіз дозволив встановити, що діас-

порохорія серед досліджуваного угруповання відбувається за допомогою 

трьох головних типів: балісти (їх діаспори розкидаються пружними плодоні-

жками при поштовхах) (45,59 %), барохори (відпадіння плодів під впливом 

сили тяжіння та без інших чинників) (25,34 %), синзоохори (рознесення на-

сіння тваринами при запасанні корму, будівництві гнізд та ін.) та балісти 

(28,36 %). Різноманітні шляхи рознесення насіння призводять до формування 

значного потенціалу дистрибуції бур’яну в межах та за межами поля.  
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Рис. 5.6. Діаспорохорична структура бур’янів, насіння яких представ-

лене у ґрунті 

Умовні позначки: див. табл. 5.1 

 

Ценоморфічна структура угруповання бур’янів досить одноманітна (рис. 

5.7). У її основі знаходиться рудеральна ценоморфічна компонента а також де-

які ценотичні елементи на її основі. Це сільванти–рудеранти та псамофіти–

рудеранти. Сильванти та псамофіти вказують на можливо джерело інвазії 

бур’янів. Це лісові угруповання та угруповання, які формуються на пісках. 

 

5.3. Багатовимірне неметричне шкалювання для визначення  

фітосанітарного стану в залежності від агроекологічних умов 

У варіантах з безполицевим і мінімальним обробітком ґрунту велика 

частина насіння бур’янів, обсипаючись, залишається на його поверхні. Це на-

сіння піддається дії біотичних і абіотичних чинників середовища, тим самим 

наближаючись до умов, в яких функціонують природні екосистеми. Тому мі-

німізація обробітку ґрунту має величезний потенціал для регулювання і кон-

тролю видового складу і кількості бур’янів і вимагає ретельнішого підходу 

до дослідження процесів, що відбуваються. 
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Рис. 5.7. Ценоморфічна структура бур’янів, насіння яких представлене 

у ґрунті 

 

Слід також звернути увагу на те, що запаси життєздатного насіння в 

ґрунті, що знаходиться в стані спокою, при обробці гербіцидами не знищу-

ються. Вельми складно подавити таку кількість і біологічними методами, то-

му йде активний пошук способів знищення насіння бур'янів. Так, в США си-

нтезували препарат метілізотіоцинат (МІТ), який знищує насіння бур'янів, що 

знаходяться в ґрунті (окрім насіння з твердою оболонкою). Наші дослідження 

засміченості орного шару ґрунту показали, що в цілому засміченість була ви-

сокою. У шарі 0–10 см середнє число насіння бур’янів за роки спостережень 

за полицевої системи обробітку ґрунту склало 83,8 шт/кг ґрунту (табл. 5.2). 

По інших варіантах коливалося від 98,6 до 110,7 шт/кг ґрунту. У міру заглиб-

лення чисельність насіння бур'янів зменшувалася і склала в шарі 10–20 см по 

варіантах досліду 61,0–86,1 шт/кг ґрунту, а в шарі 20–30 см – 45,7–56,4 шт/кг 

ґрунту. 
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Таблиця 5.2 

Засміченість ґрунту насінням бур‘янів в сівозміні при різних системах обробітку ґрунту в середньому  

за 2010–2012 рр., шт/кг ґрунту 

Варіант Всього 

Ярі ранні Пізні ярі Зимуючі Багаторічні 

Fumaria 

officinalis 

Galeopsis 

tetrahit L. 

Рolygonum 

соnvolvulus 

Fagopyrum 

tataricum 

Сhenopodium 

аlbum 

Avena 

fatua 

Amarantus 

retroflexus 

Setaria 

viridis 

Echinochloa 

crus–galli 

Galium 

aparine 

Cirsium 

arvense 

Convolvulus 

arvensis 

Plantago 

major 

0–10 см 

Оранка,  
25–27 см 

83,8 ± 
6,23 

0,2 2,1 8,0 3,2 1,8 0,8 37,3 11,7 8,3 0 0 0 0 

Чизель, 40 см 
110,7 
±9,26 

0,1 3,5 18,8 6,0 4,3 2,2 36,6 13,3 10,6 0,1 4,0 0 0 

М.О., 4–6 см 
101,8 
±5,34 

0 3,3 10,8 4,4 2,5 0,9 31,1 15,8 24,0 0 0 0 0 

No–till 
98,6 

±7,17 
0,3 5,2 13,0 6,4 2,5 0,8 37,3 11,3 7,8 0,1 0 0 0,2 

10–20 см 

Оранка,  

25–27 см 

66,2 ± 

8,04 
0,2 3,6 6,6 4,5 2,3 0,5 18,2 13,7 7,2 0 0 0 0 

Чизель, 40 см 
86,1 

±7,68 
2,6 4,7 12,0 6,4 5,1 0,5 27,5 6,3 7,5 0,3 0 0 0,1 

М.О., 4–6 см 
61,0 

±3,92 
0 4,2 5,4 4,4 2,1 0 21,3 6,8 7,6 0 0 0 0 

No–till 
82,9 ± 

4,85 
0,1 2,7 – 6,8 – 4,2 1,4 1,4 36,4 3,9 14,2 0,2 0 0 0 

20–30 см 

Оранка,  

25–27 см 

45,7 

±3,10 
0 2,5 6,3 2,7 1,7 0,1 11,3 5,3 6,5 0 0 0,3 0 

Чизель, 40 см 
56,4 

±4,29 
0,3 3,4 4,8 4,1 1,5 0,2 16,4 7,3 9,8 0 0 0,2 0 

М.О., 4–6 см 
55,8 ± 

4,73 
0 2,4 5,8 2,8 1,8 0,7 21,7 5,0 6,4 0,1 0 0 0 

No–till 
49,0 

±4,17 
0,4 1,3 2,9 3,1 1,8 0,7 21,7 2,0 8,3 0 0 0,2 0 

0–30 см 

Оранка,  

25–27 см 

65,2 

±5,79 
0,1 2,7 7,0 3,5 1,9 0,5 22,3 10,2 7,3 0 0 0,1 0 

Чизель, 40 см 
84,4 ± 

7,08 
1,0 3,9 11,9 5,5 3,6 1,1 26,8 9,0 9,3 0,1 1,3 0,1 0 

М.О., 4–6 см 
72,9 ± 

4,66 
0 3,3 7,3 3,9 2,1 0,5 24,7 9,2 12,7 0 0 0 

0 

No–till 
76,8 ± 

5,40 
0,3 3,1 7,6 4,5 1,9 0,9 31,7 5,7 10,1 0,1 0 0,1 0,1 

 

1
1
0
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Максимальна кількість насіння бурянів в шарі 0–10 см було відмічено у 

варіантах без обороту пласта – при безполицевому (110,7 шт/кг ґрунту), мі-

німальному (101,8 шт/кг ґрунту) і «нульовому» (98,6 шт/кг ґрунту) обробітку 

ґрунту. 

Якщо за 100% прийняти кількість насіння бурянів в шарі 0–10 см, то в 

шарі 10–20 см в середньому по варіантах воно складе 75,2 %, а в шарі 20–

30 см – 52,5 %. Серед варіантів обробітку ґрунту в шарі 10–20 см максималь-

на кількість насіння бур'янів від загального їх числа в шарі 0–10 см відзнача-

лося за безполицевого – 11 % і у варіанті з полицевим обробітком ґрунту – 

79 %. Це попов‘язано, на нашу думку з тим що, за безвідвального обробітку 

ґрунту основна маса насіння бур‘янів потрапляє у верхній шар ґрунту, а за 

відвального обробітку – рівномірно розповсюджується по орному шарі та 

отримує кращі умови для росту і розвитку. Якщо розглядати засміченість 

ґрунту насінням бур'янів по полях сівозміни, то чіткій закономірності відмі-

чено не було. Засміченість по полях сівозміни (окрім гороху) в, середньому 

мало розрізнялася і варіювала в межах 62,5–79,0 шт/кг ґрунту в шарі 0–30 см 

В таблиці представлена структура розподілу насіння бурянів в шарі 0–30 см 

по біологічних групах. 

З таблиці 5.3 видно, що із загального числа насіння бур’янів, що знахо-

дяться, в орному 0–30 см шарі, велику частку займають насіння пізніх ярих – 

від 39,8 до 47,5 шт. на 1 кг ґрунту, або 61,0–61,8 %. За ними в порядку убу-

вання йдуть ранні ярі – 15,7–27,0 шт/кг ґрунту, або 24,1–32,0 %, а потім група 

дворічних рослин – 8,8–9,8 шт. на 1 кг ґрунту, або 11,5–11,6 %. Зимуючі 

складають 0,3–1,0 шт/кг ґрунту, або 0,4–1,3 %; багаторічні – 1,0-2,2 шт/кг, 

або 1,4-2,6 %. 

Якщо за 100 % прийняти число насіння бур'янів при полицевому обро-

бітку ґрунту, то при мінімальній воно складе 112 %, чизелюванні – 129 % і 

при «нульовій» – 118 %. Тобто способи обробітку ґрунту безпосередньо 

впливають на накопичення насіння бур’янів в ґрунті. 
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Таблиця 5.3 

Розподіл насіння бур’янів у шарі 0–30 по варіантах досліду, середнє за 2010–2012 рр. 

Варіант  

досліду 
Од. виміру Всього 

У тому числі 

ярі ранні ярі пізні зимуючі дворічні багаторічні 

Оранка,  

25–27 см 

шт/кг 65,2 15,7 39,8 0,6 7,8 1,3 

% 100 24,1 61,0 0,9 12,0 2,0 

Чизелювання, 

40 см 

шт/кг 84,4 27,0 45,1 0,3 9,8 2,2 

% 100 32,0 53,4 0,4 11,6 2,6 

Мінімальний 

обробіток,  

4–6 см 

шт/кг 72,9 17,2 46,6 0,4 7,7 1,0 

% 100 23,6 63,9 0,5 10,6 1,4 

«Нульовий» 

обробіток 

шт/кг 76,8 18,4 47,5 1,0 8,8 1,1 

% 100 24,0 61,8 1,3 11,5 1,4 

 

 

1
1
2
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Періодичне обертання ґрунту, за мінімального обробітку ґрунту в порі-

внянні з безполицевим обробітком, сприяє зниженню засміченості ґрунту на-

сінням бур'янів на 11,5 %, а; застосування двох хімічних обробок на варіанті 

з нульовим обробітком ґрунту – на 7,6 %. 

Найнижча засміченість в 0–30 см шарі ґрунту була у варіанті з полице-

вою системою обробітку – 65,2 шт. на 1 кг ґрунту, а найвища – 84,4 шт. на кг 

ґрунту – при чизелюванні. 

Таким чином, аналіз ґрунтової засміченості показав, що кількість на-

сіння бурянів в орному шарі була досить висока і способи обробітку ґрунту 

безпосередньо впливали як на кількість насіння, так і на розподіл їх в ґрунто-

вій товщі, а поява сходів бурянів у весняний період багато в чому залежить 

від температури, вологості ґрунту і біологічних особливостей насіння. 

Для визначення характеру впливу способів механічного обробітку ґру-

нту була проведена процедура неметричного багатовимірного шкалювання 

даних по видовому складу та чисельності насіння бур’янів. Цей підхід дозво-

ляє визначити головні тренди варіації багатовидового угруповання, а також 

накласти на одержаний простір місцерозположення досліджуваних факторів. 

Такими факторами є способи механічного обробітку ґрунту та загальний рі-

вень засміченості поля. 

Структуру угруповання бур’янів, насіння який знайдено у посівах, ві-

дображено на рисунку 5.8. Слід відзначити, що основу угруповання формує 

досить гомогенне ядро, яке представлене Echinochloa usgalli, Chenopodium 

album, Amaranthus retroflexus, Fagopyrum tataricum, Fallopia convolvulus. На-

ближення до початку координат свідчить про певну індиферентність цих ви-

дів до впливу структуроутворюючих чинників, внаслідок чого розподіл по 

уггідям цих видів підкорюється більшою мірою випадковими чинниками. 

Деякі види бур’янів можуть найбільш часто зустрічатися при певному 

способі обробітку ґрунту. Так, індикатором нульового обробітку є Plantago 

major, координати якого (табл. 5.4) дуже наближені до місцеположення у 

просторі багатовимірних шкал нульового обробітку.  
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Вид Galium aparine найчастіше може зустрічатися у посівах при ну-

лььовому обробітку та при чизелюванні. 
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Рис. 5.8. Розташування видів бур’янів у просторі вимір, одержаних за 

допомогою неметричного багатовимірного шкалювання 

Умовні позначки: Total – загальна чисельність насіння бур’янів; Type: No_till – нульовий 

обробіток; Till_4_6 – ґрунтозахисна оранка; Till_25_27 – оранка на глибину 25–27 см; 

Till_40 – чизелювання на глибину 40 см. 

 

Індикатором оранки на глибину 25–27 см є Convolvulus arvensis. У свою 

чергу індикаторами чизелювання є  Fumaria officinalis та Cirsium arvense. 

Важливим фітосанітарним показником є розподіл загальної засміченості 

угідь насіннями бур’янів. Саме процедура багатовимірного шкалювання дозво-

ляє встановити головні патерни цього показнику. Діаграма показує, що динаміка 

цього показника є досить складною та у межах обраних багатовимірних шкал не 

може бути відображена лінійно або за допомогою монотонної функції. 



 115 

Таблиця 5.4 

Координати видів бур’янів у просторі багатовимірних шкал 

Вид бур’янів MDS1 MDS2 

Fumaria officinalis 0,05 –0,45 

Galeopsis tetrahit 0,07 –0,04 

Fallopia convolvulus 0,02 –0,05 

Fagopyrum tataricum –0,01 0,01 

Chenopodium album –0,03 0,01 

Avena fatua –0,19 0,05 

Amaranthus retroflexus –0,03 0,06 

Setaria viridis 0,17 0,01 

Echinochloa usgalli –0,04 0,07 

Galium aparine –0,42 –0,11 

Cirsium arvense 0,19 –0,54 

Convolvulus arvensis 0,30 0,22 

Plantago major –0,37 0,23 

 

Із діаграми чітко видно, що для загальної засміченості насіннями 

бур’янів характерна наявність зони максимуму, як співпадає з місцеполо-

женням чизелювання. Таким чином, саме ця процедура сприяє найбільшій 

засміченості полів насіннями бур’янів.  

Також важливим результатом є  те, що зона найбільшої заміченності не 

співпадає з зоною найбільшого видового різноманіття угруповання бур’янів.  

У зоні зниження рівня засміченості знаходиться ґрунтозахисна оранка. 

Але саме для цього способу механічного обробітку ґрунту властивий найви-

щий рівень видового різноманіття бур’янів.  

Нульовий обробіток та оранка на глибину 25–27 см характеризуються 

подібним рівнем засміченості полів насінням бур’янів. 

Висновки по розділу 

1. В угрупованні бур’янів, насіння яких виявлено у ґрунті дослідного 

поля, однорічники складають 99,37 % від загальної кількості насіння, тоді як 

багаторічники, відповідно – 0,63 %. 

2. Аналіз трофоморфічної структури угруповання бур’янів дозволяє 

скласти уявлення про особливості мінерального живлення едафотопу. Тро-

фотоп дослідженого поля можна визначити як середньобагатий. 
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3. Серед гігроморф переважають ксеромезофіти (77,83 %). Гігротоп 

дослідженого поля можна визначити як свіжуватий. 

4. Переважну більшість угруповання складають представники 

мезотермів (56,62 %), які походять з помірного поясу. Різноманітна 

термофорфічна структура угруповання бур’янів свідчить про високий рівень 

їх адаптації до значного діапазону термічних умов. 

5. Діаспорохорія серед досліджуваного угруповання відбувається за 

допомогою трьох головних типів: балісти  (45,59 %), барохори (25,34 %), си-

нзоохори та балісти (28,36 %). Різноманітні шляхи рознесення насіння приз-

водять до формування значного потенціалу дистрибуції бур’яну в межах та за 

межами поля. 

6. Індикатором нульового обробітку є насіння Plantago major. Galium 

aparine найчастіше зустрічається у посівах при нулььовому обробітку та при 

чизелювані. Індикатором оранки на глибину 25–27 см є Convolvulus arvensis, 

індикаторами чизелювання є  Fumaria officinalis та Cirsium arvense. 

7. Чизелювання сприяє найбільшій засміченості полів насіннями 

бур’янів. Зона найбільшої заміченності не співпадає з зоною найбільшого ви-

дового різноманіття угруповання бур’янів. Для ґрунтозахисної оранки влас-

тивий найвищий рівень видового різноманіття бур’янів.  
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РОЗДІЛ 6  

СПОСОБИ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБІТКУ ЯК ФАКТОР  

ДИНАМІКИ МІКРОБОЦЕНОЗУ ҐРУНТУ  

В АГРОЕКОСИСТЕМІ 

6.1. Динаміка чисельності ґрунтових грибів в залежності від агрое-

кологічних умов 
 

Ґрунт є гетерогенним середовищем, та різні компоненти твердої фази 

ґрунту (пісок, мул, глина, органічні речовини) формують різноманітні мікро-

місцеперебування [251]. Безліч факторів, які перетинаються у своєму впли-

вові на мікробіальне різноманіття, включають фізикохімічні процеси в ґрунті, 

розподіл розмірів ґрунтових механічних елементів, рослинний покрив та тип 

сільськогосподарського використання земель. Відносний вплив цих факторів 

різний у різних типах та горизонтах ґрунтів та кліматичних зонах [248]. 

Відомо, що для досягнення рівноваги в сільськогосподарських екосис-

темах, передусім, необхідно зрозуміти вплив обробітку ґрунту на процеси, 

що відбуваються в ньому і з'ясувати регуляторну роль мікробного угрупо-

вання у цих процесах. Серед чинників, що визначають біологічну активність 

ґрунту важливе місце займає чисельність основних груп мікроорганізмів, які, 

будучи каталізаторами обміну речовин, об'єктивно відображають характер 

біохімічних процесів [103]. 

Основні групи ґрунтових мікроорганізмів це – гриби, бактерії, актино-

міцети. Усі вони відіграють певну роль в ґрунтоутворенні та функціонуванні 

ґрунтової екосистеми. Бактерії є найбільш численною групою мешканців 

ґрунту, що обчислюються від декількох тисяч до десятків мільйонів в одному 

грамі ґрунту. 

Наступна, агрономічно важлива і не менш численна група мікрооргані-

змів – актиноміцети, уміст яких обчислюється сотнями тисяч на один грам 

ґрунту. 
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Гриби або мікроміцети є, самою нечисленною групою ґрунтових мік-

роорганізмів, кількість яких коливається від десятків до сотні тисяч на один 

грам ґрунту.  

Показники чисельності мікроорганізмів усіх досліджуваних груп вста-

новлених в наших дослідженнях, виражаються величинами, близькими до ві-

дповідних показників, встановленими іншими авторами [68, 116, 138]. 

Вивчення динаміки чисельності мікроміцетов в посівах кукурудзи по-

казало, що за 3 роки досліджень їх кількість у варіанті оранки на 25–27 см під 

горох наростала від 10 тис. КОЄ/ГР а.с.п. у 2010 році, до 19 тис. в 2012 році 

(табл. 6.1). При цьому розподіл мікроміцетов по шарах ґрунту був нерівномі-

рним і в середньому за три роки воно склало: шар 0–5 см – 22 %; 5–10 см – 

36 %; 10–20 см – 23 %; 20–30 см – 19 %. 

Таким чином, у варіанті з традиційною обробкою ґрунту 60% мікромі-

цетів зосереджені в шарі 0–10 см. 

За мілкого обробітку під горох спостерігалося невелике зниження чи-

сельності мікроміцетів в порівнянні з оранкою, що пояснюється тим, що роз-

пушування ґрунту сприяє більше рівномірному розподілу плісневих грибів 

по шарах ґрунту : 0–5 см – 29 %; 5–10 см – 24 %; 10–20 см – 26 %; 20–30 см – 

20 %. Проте і в цьому випадку 53 % мікроміцетів мешкають в шарі 0–10 см. 

У варіанті з «нульовою» осінньою обробкою ґрунту в середньому за три 

роки чисельність мікроміцетів виявилася нижча на 16% в порівнянні з оран-

кою і на 10 % в порівнянні з мілким розпушуванням ґрунту. Розподіл по ша-

рах був наступним: 0–5 см – 24 %; 5–10 см – 21,2 %; 10–20 см – 30 %;  

20–30 см – 26 %, тобто розподіл по шарах був рівномірним по усьому шару  

0–30 см. 

Результати досліджень дозволили також виявити, що впродовж вегета-

ції чисельність мікроміцетів має хвилеподібний характер: в середині вегета-

ції кількість плісневих грибів різко скорочується, а до моменту збирання збі-

льшується. Це явище відіграє важливу роль в гумусоутворенні, оскільки спад 
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активності мікроміцетів сприяє накопиченню продуктів напіврозпаду рос-

линних залишків, які і є основою майбутніх гумусових речовин. 

Таблиця 6.1 

Чисельність грибів в посівах кукурудзи (тис. КОЕ/га. с.п.) 

Варіанти  

досліду 

Шари  

ґрунту, см 
2010 2011 2012 Середнє 

Оранка,  

25–27 см 

0–5 5,8 18,6 14,5 12,9 

5–10 11,5 15,9 35,5 20,9 

10–20 15,3 13,2 11,6 13,3 

20–30 8,6 7,2 17,2 11,0 

0–30 10,3 13,7 19,7 14,5 

Чизелювання,  

40 см 

0–5 10,3 15,9 21,8 16,0 

5–10 9,7 19,9 10,6 13,4 

10–20 11,7 12,2 19,6 14,5 

20–30 6,4 17,2 9,0 10,8 

0–30 9,5 16,3 15,2 13,6 

Ґрунтозахисна, 

мілка,  

4–6 см 

0–5 7,8 12,1 12,6 10,8 

5–10 10,2 14.0 7,7 10,6 

10–20 9,1 18,8 17,8 15,2 

20–30 10,2 18,7 10,7 13,1 

0–30 9,3 15,8 12,2 12,4 

No–till 

0–5 7,7 12,0 12,5 10,7 

5–10 10,1 13,9 7,6 10,5 

10–20 9,0 18,7 17,7 15,1 

20–30 10,1 18,5 10,6 13,0 

0–30 9,2 15,7 12,1 12,3 

 

У посівах ячменю ярого загальна чисельність мікроміцетів за роки спо-

стережень і по усіх варіантах обробки ґрунту була істотно вища, ніж в посі-

вах кукурудзи, що пов'язано з великою кількістю рослинних залишків, що 

збереглися в ґрунті до моменту посіву ячменю (в середньому по варіантах 

воно склало – 2,26 т/га) (табл. 6.2). 



 120 

Зміна чисельності мікроміцетів впродовж вегетації має схожий характер 

по усіх варіантах і визначається в основному погодними умовами. У вологіші 

роки 2010 і 2012 кількість мікроміцетів була істотно вища. Значних відміннос-

тей при різних способах обробки ґрунту не виявлено, за винятком першого тер-

міну спостереження 2010 г, коли після сухої осені 2009 г, позначилася перевага 

мульчуючого шару на поверхні ґрунту при «нульовій» обробці. 

Таблиця 6.2 

Чисельність грибів в посівах ячменю ярого (тис. КОЕ/га. с.п.) 

Варіанти  

досліду 

Шари  

ґрунту, см 
2010 2011 2012 Середнє 

Оранка, 

25–27 

0–5 25,7 16,6 46,3 29,5 

5–10 22,0 14,3 21,9 19,4 

10–20 14,5 8,5 17,5 13,5 

20–30 13,4 28,3 17,4 19,7 

0–30 18,9 16,9 25,7 20,53 

Чизелюван-

ня, 40 см 

0–5 25,3 25,3 32,9 27,8 

5–10 26,0 30,2 20,4 25,5 

10–20 20,5 14,1 36,7 23,7 

20–30 29,5 8,5 14,8 17,6 

0–30 25,3 19,5 26,2 23,6 

Ґрунтозахис-

на, мілка,  

4–6 см 

0–5 35,7 22,8 50,0 35,5 

5–10 26,9 14,7 16,7 19,5 

10–20 30,0 20,3 16,8 21,7 

20–30 25,6 12,7 21,2 19,8 

0–30 30,0 17,6 25,7 24,1 

No–till 

0–5 35,5 22,7 47,8 35,3 

5–10 26,7 14,5 16,7 19,3 

10–20 27,8 20,1 16,6 21,5 

20–30 25,4 12,5 21,0 19,6 

0–30 28,8 17,4 25,5 23,9 

 

Морфологічний аналіз колоній пліснявих грибів показав що, пригнічуючу 

перевагу в наших ґрунтах мають, гриби роду Pénicillium, на їх частку доводить-
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ся, до 90 % від загальної чисельності. До 6 % припадає на частку грибів роду 

Aspergillus. Зустрічаються колонії грибів роду Macrosporium. Дещо рідше зу-

стрічаються гриби роду Mucor у зв'язку з підвищеними вимогами до вологи. 

Гістограма розподілу чисельності ґрунтових грибів представлена на 

рисунку 6.1. Розподіл показників чисельності грибів у натуральному вираже-

ні очевидно асиметричний та значно відхиляється від нормального розподілу 

(рис. 6.1, А).  
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Рис. 6.1. Розподіл чисельності ґрунтових грибів. А – по осі абсцис чи-

сельність (тис. КОЕ/га. с.п.); В – чисельність у логарифмованому масштабі;  

С – чисельність у логарифмованому масштабі, гістограми окремо для куку-

рудзи та ячменю. 
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У логарифмованому масштабі розподіл виглядає як суміш двох норма-

льних розподілів (рис. 6.1, В). Якщо зобразити статистичні розподіли чисе-

льності грибів у ґрунті насаджень кукурудзи та ячменю окремо, то такі роз-

поділи добре описуються нормальним (гаусовим) розподілом. Тому для по-

дальших розрахунків та статистичних процедур обчислення слід робити для 

логарифмованих даних.  

Для статистичного аналізу, спрямованого для виявлення закономірнос-

тей динаміки чисельності ґрунтових грибів у залежності від агроекологічної 

обстановки, нами був проведений аналіз загальної лінійної моделі (GLM). У 

рамках цієї моделі може бути оцінений вплив як категриіальних, так і конти-

нуальних змінних на досліджувану зміну. Тому такий підхід, поєднує мож-

ливості кореляційного та дисперсійного аналізів.  

У якості категоріальних змінних нами були обрані сільськогосподарсь-

ки культури (кукурудза, ячмінь), чотири способи обробітку ґрунту та глиби-

ни ґрунту, на яких проведений облік чисельності грибів. У якості контину-

альних предикторів нами застосовані чисельності бактерій та актиноміцетів.  

У рамках однієї моделі її предиктори мають різне функціональне 

навантаження. Так, континуальні предиктори можна розглядати у якості фак-

торів середовища, які впливають на чисельність грибів. У свою чергу конти-

нуальні предиктори виступають у якості інформаційних маркерів. Природа 

зв’язку, який може бути встановлений, може бути як функціональною, так і 

опосередкованою впливом інших загальних чинників. 

Використані предиктори добе описують варіабельність чисельності 

ґрунтових грибів – 88 % мінливості цієї ознаки може бути пояснено у рамках 

створенної моделі (табл. 6.3). 

Статистична вірогідність помилки першого роду для континуальних 

пре дикторів трохи перевершує формальний поріг у 0,05. Тому можна гово-

рити про взаємозв’язок чисельності грибів та бактерій і актиноміцетів як чіт-

ко визначену тенденцію. Слід відзначити, що парні коефіцієнти кореляції між 

цими показниками є статистично вірогідними (r = –0,23, p = 0,01 для кореля-
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ції з чисельністю бактерій у логарифмічному масштабі та r = –0,19, p = 0,04 

для кореляції з чисельністю актиноміцетів у логарифмічному масштабі). Та-

ким чином, чисельність грибів пов’язана зворотнім зв’язком з чисельністю 

бактерій та актиноміцетів. 

Таблиця 6.3 

Оцінка впливу факторів середовища та континуальних предикторів  

на чисельність ґрунтових грибів (загальна лінійна модель) (R
2
 = 0,88) 

Предиктори SS 
Degr. of 

Freedom 
MS 

F–

відношення 

p–

рівень 

Константа 1,56 1 1,56 644,69 0,00 

log_B 0,01 1 0,01 3,72 0,06 

Log_A 0,01 1 0,01 2,74 0,10 

Kult 0,70 1 0,70 289,45 0,00 

Варіанти досліду 0,01 3 0,00 1,90 0,14 

Шари ґрунту, см 0,09 4 0,02 9,57 0,00 

Kult*Варіанти досліду 0,05 3 0,02 7,38 0,00 

Kult*Шари ґрунту, см 0,05 4 0,01 4,65 0,00 

Варіанти досліду*Шари ґрунту, см 0,05 12 0,00 1,79 0,06 

Kult*Варіанти досліду*Шари ґрунту, 

см 
0,10 12 0,01 3,47 0,00 

Помилка 0,19 78 0,00 – – 
 

Умовні позначки: SS – сума квадратів; Degr. of Freedom – ступені волі; log_B – логарфм 

чисельності бактерій; Log_A – логарифм чисельності актиноміцетів; Kult – сільськогоспо-

дарські культури; Варіанти досліду – способи механічного обробітку. 

 

Одержані дані свідчать про те, що чисельність грибів у насадженнях 

кукурудзи значно вища, ніж у насадженнях ячменю (F = 333,28, p = 0,00) 

(рис. 6.2, А). 

Способи обробітку як окремий фактор не здійснюють статистично ві-

рогідного впливу на чисельність грибів (р = 0,14). Але досить чітко просте-

жується тенденція: чисельність грибів при нульовому та мінімальному обро-

біках вища, ніж при оранці та чизелюванні. 

Між глибиною ґрунту та чисельністю грибів існує сильний корелятив-

ний зв’язок: з глибиною чисельність грибів сильно знижується (r = –0,17,  

p = 0,05). Характер впливу способу обробітку ґрунту на чисельність грибів 
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залежить від сільськогосподарської культури (рис. 6.2). Для ячменю чітко по-

значена закономірність, за якої при нульовому та мінімальному обробітку 

ґрунту чисельність грибів найбільша, а при оранці та чизелювані цей показ-

ник значно зменшується. Для кукурудзи відсутні статистично вірогідні зале-

жності чисельності грибів від способу механічного обробітку ґрунту. 
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Рис. 6.2. Залежність чисельності грибів (у логарифмічному масштабі) 

від сільськогосподарської культури (А), способу обробітку (В) та глибину 

ґрунту (С).  

 

Для сільськогосподарських культур виражені специфічні патерни про-

фільного розподілу чисельності грибів. На фоні значного переважання чисе-

льності грибів у посівах ячміня, в них зниження чисельності по профілю від-

бувається поступово. Тоді як у посівах кукурудзи на глибині 10–15 см спо-
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стерігається наявність локального максимуму збільшення чисельності грибів 

(рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Залежність чисельності грибів від взаємозв’зку факторів 
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Профільний розподіл за різних способів механічного обробітку ґрунту 

має свої статистично вірогідні особливості. За нульового та мінімального об-

робіків ґрунту у верхніх шарах майже не спостерігається зниження чисельнос-

ті грибів. Тільки у шарі 15–20 см спостерігається помірне зниження чисельно-

сті цієї групи мешканців ґрунту. Між глибиною обліку чисельності ґрунтових 

грибів та їх  чисельністю за умов як нульового, так і мінімального обробітків, 

не існує статистично вірогідного зв’язку – r = –0,05, p = 0,79 та r = –0,04,  

p = 0,82 відповідно. Слід відзначити, що за впливом на чисельність грибів 

нульовий та мінімальні обробітки ґрунту майже не розрізняються.  

Для оранки на глибину 25–27 см та чизелювання на глибину 40 см спо-

стерігається майже лінійне з глибиною зниження чисельності ґрунтових гри-

бів – r = –0,32, p = 0,05 та r = –0,30, p = 0,05. При чому для чизелювання це 

зниження більш радикальне, ніж для оранки. Про це свідчать регресійні рів-

няння, які встановлюють зв’язок між глибиною обліку та чисельністю грибів.  

Для оранки це рівняння має вигляд: 

Y = 1,29 + 0,0065 · X, 

де Y – чисельність грибів, тис. КОЕ/га. с.п., X – глибина обліку, см. 

Для чизелювання це рівняння має вигляд: 

Y = 1,31 + 0,0093 · X. 

Коефіцієнти при змінній глибини ґрунту різняться майже у півтори ра-

зи, що підтверджує більшу швидкість зниження чисельності грибів при чизе-

люванні, ніж при оранці. 

Потрійна взаємодія сільськогосподарської культури, способу обробітку 

ґрунту та глибини обліку мікроорганізмів у своєму впливові на чисельність 

ґрунтових грибів є статистично вірогідною (табл. 6.3, рис. 6.4). 

Аналіз одержаних данних свідчить про те, що чисельність ґрунтових 

грибів суттєво вище у посівах ячміню, ніж у посівах кукурудзи. У посівах 

ячміню зі збільшенням глибини чисельність грибів монотонно знижується. 

Абсолютні значення чисельності вищі, а швидкість зменшення чисельності з 

глибиною менша при нульовому та мінімальному обробітку.  
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Рис. 6.4. Динаміка чисельності грибів як результат взаємодії сільсько-

господарської культури, способу обробітку ґрунту та глибини обліку мікроо-

рганізмів 

 

В посівах кукурудзи спостерігаються локальні максимуми чисельності 

на глибині 10–15 см за умови застосування нульового та мінімального обро-

бітку, а також чизелювання. У останьому випадку чизелювання принципово 

відрізніється наявністю локального мінімуму чисельності на глибині 5–10 см.  

6.2. Динаміка чисельності ґрунтових бактерій в залежності від  

агроекологічних умов 

Серед ґрунтової мікрофлори бактерії найбільш чутливі до вологості 

ґрунту. На відміну від мікроміцетів бактерії беруть активну участь на пізні-

ших етапах розкладання рослинних залишків. 

Є.М. Мішустіним [116] було відмічено, що з просуванням з півночі на 

південь серед бактерійної мікрофлори збільшується число споротворних бак-

терій. Наші дослідження також підтверджують, переважання бактерій роду 
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Bacillus. Мікроскопування колоній дозволило виявити переважаючі види: 

Вас. mycoides; Вас. subtilis; Вас. idosus; Вас. megatherium. 

Основний обробіток ґрунту на глибину 25–27 см у вологі 2010 і 

2012 роки істотних відмінностей в чисельності бактерій в посівах кукурудзи 

по термінах визначення не викликав (табл. 6.4).  

Таблиця 6.4 

Чисельність бактерій в посівах кукурудзи (млн. КОЕ/га. с.п.) 

Варіанти  

досліду 

Шари ґру-

нту, см 
2010 2011 2012 Середнє 

Оранка,  

25–27 

0–5 6,46 0,73 3,26 3,48 

5–10 4,68 1,61 1,88 2,72 

10–20 2,21 1,68 5,11 3,00 

20–30 4,02 1,24 3,04 2,77 

0–30 4,34 1,32 3,32 2,99 

Чизелювання, 

 40 см 

0–5 10,58 1,39 5,88 5,95 

5–10 3,50 2,04 2,02 2,52 

10–20 2,30 2,80 3,16 2,75 

20–30 2,50 1,77 4,82 3,03 

0–30 4,72 2,00 3,97 3,56 

Ґрунтозахисна, 

мілка, 4–6 см 

0–5 10,31 0,53 2,06 4,33 

5–10 4,70 1,76 4,07 3,51 

10–20 2,46 0,77 3,07 2,10 

20–30 2,09 1,39 4,44 2,64 

0–30 4,90 1,11 3,42 3,15 

No–till 

0–5 10,43 0,61 2,18 4,41 

5–10 4,78 1,84 4,15 3,59 

10–20 2,54 0,85 3,15 2,18 

20–30 2,17 1,47 4,52 2,72 

0–30 4,98 1,19 3,50 3,23 

 

У посушливому 2011 року літня депресія була помітна. У варіанті з мі-

лким розпушуванням на 4–6 см і «нульовою» обробкою ґрунту, літня депре-

сія була виражена в усі роки спостережень. В середньому за три роки можна 

відмітити, що найбільш сприятливі умови для бактерій склалися по варіанту 

з мілким розпушуванням на 4–6 см «Нульова» обробка ґрунту не викликала 

пригнічення бактеріальної мікрофлори в порівнянні з оранкою. 
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У посівах ячменю ярого показники чисельності бактерій виявилися де-

що менше, ніж в посівах кукурудзи, що пов'язано з пізнішими термінами 

узяття ґрунтових проб. У 2010 році на початку вегетації ячменю відмічено, 

що при оранці на 25–27 см, і мілкому розпушуванні на 4–6 см найбільша кі-

лькість бактерій локалізується у верхньому шарі ґрунту 0–5 см, коли за від-

сутності основної обробки ґрунту бактерії рівномірно розподілялися по 

усьому шару 0–30 см. 

У липні 2010 року в перші дві декади кількість випавших опадів пере-

вищила средньобагаторічні дані, але до моменту узяття проб кількість опадів 

опинилася в нормі. Тому характерній різкій депресії чисельності бактерій на 

варіантах досліду з безвідвальним розпушуванням ґрунту не відмічено, тоді 

як при оранці ця депресія спостерігалася (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 

Чисельність бактерій в посівах ячменю ярого (млн. КОЕ/га. с.п.) 

Варіанти 

 досліду 

Шари ґру-

нту, см 
2010 2011 2012 Середнє 

Оранка,  

25–27 

0–5 2,14 7,04 3,19 4,12 

5–10 2,07 1,58 3,72 2,52 

10–20 1,01 3,36 2,14 2,44 

20–30 1,34 2,00 3,47 2,27 

0–30 1,64 3,50 3,13 2,84 

Чизелювання,  

40 см 

0–5 3,49 4,27 1,16 2,97 

5–10 2,23 2,06 1,09 1,79 

10–20 1,82 1,71 1,27 1,60 

20–30 2,25 0,96 2,48 1,90 

0–30 2,45 2,25 1,50 2,07 

Ґрунтозахисна, 

мілка, 4–6 см 

0–5 3,56 3,02 4,10 3,56 

5–10 3,01 1,12 3,42 2,51 

10–20 2,12 1,78 0,85 1,58 

20–30 1,65 3,29 0,64 1,86 

0–30 2,59 2,30 2,25 2,38 

No–till 

0–5 3,64 3,10 4,18 3,64 

5–10 3,09 1,20 3,50 2,59 

10–20 2,20 1,86 0,93 1,66 

20–30 1,73 3,37 0,72 1,94 

0–30 2,67 2,38 2,33 2,46 
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Після прибирання ячменю ярого відмінності по варіантах згладилися, 

але можна відмітити, різке зниження чисельності бактерій в шарі 10–30 см на 

ділянках з прямим посівом. 

У 2011 році кількість випавших опадів за період вегетації пшениці 

озимої була значно менше середньої багаторічної величини. У цих умовах 

спостерігалася явна перевага оранки, де в усі терміни визначення чисельність 

бактерій була вища. За умов дефіциту вологи в ґрунті істотних відмінностей 

в чисельності бактерійної мікрофлори між розпушуванням і прямим посівом 

не спостерігалося. 

Таким чином, результати трирічних досліджень показали, що основним 

чинником, що впливає на зміну бактерійної мікрофлори були, сезонні зміни 

погодних умов за вегетаційний період. 

Гістограма розподілу чисельності ґрунтових бактерій представлена на 

рисунку 6.5. Розподіл показників чисельності бактерій у натуральному вира-

жені дещо асиметричний та відхиляється від нормального розподілу (рис. 

6,5, А). У логарифмованому масштабі розподіл більшою мірою наближається 

до нормального розподілу (рис. 6,5, В).  

Якщо зобразити статистичні розподіли чисельності бактерій  у ґрунті 

насаджень кукурудзи та ячменю окремо, то такі розподіли добре описуються 

нормальним (гаусовим) розподілом. Тому для подальших розрахунків та ста-

тистичних процедур обчислення слід робити для логарифмованих даних.  

Для статистичного аналізу, спрямованого для виявлення закономірнос-

тей динаміки чисельності ґрунтових бактерій у залежності від агроекологіч-

ної обстановки, нами був проведений аналіз загальної лінійної моделі (GLM). 

У якості категоріальних змінних нами були обрані сільськогосподарськи 

культури (кукурудза, ячмінь), чотири способи обробітку ґрунту та глибини 

ґрунту, на яких проведений облік чисельності бактерій. У якості континуаль-

них предикторів нами застосовані чисельності грибів та актиноміцетів.  
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Рис. 6.5. Розподіл чисельності ґрунтових бактерій. А – по осі абсцис 

чисельність  (тис. КОЕ/га. с.п.); В – чисельність у логарифмованому масшта-

бі; С – чисельність у логарифмованому масштабі, гістограми окремо для ку-

курудзи та ячменю. 

 

Використані предиктори добе описують варіабельність чисельності 

ґрунтових грибів – 83 % мінливості цієї ознаки може бути пояснено у рамках 

створенної моделі (табл. 6.6). 
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Таблиця 6.6 

Оцінка впливу факторів середовища та континуальних предикторів на 

чисельність ґрунтових бактерій (загальна лінійна модель) (R
2
 = 0,83) 

Предиктори SS 
Degr. of 

Freedom 
MS 

F–

відношення 

p–

рівень 

Константа 0,09 1 0,09 23,51 0,00 

log_M 0,01 1 0,01 3,72 0,05 

Log_A 0,01 1 0,01 3,60 0,05 

Kult 0,00 1 0,00 0,61 0,44 

Варіанти досліду 0,00 3 0,00 0,28 0,84 

Шари ґрунту, см 0,79 4 0,20 52,90 0,00 

Kult*Варіанти досліду 0,04 3 0,01 3,20 0,03 

Kult*Шари ґрунту, см 0,04 4 0,01 2,52 0,05 

Варіанти досліду*Шари ґрунту, см 0,18 12 0,02 4,07 0,00 

Kult*Варіанти досліду*Шари ґрунту, 

см 
0,15 12 0,01 3,26 0,00 

Помилка 0,29 78 0,00   
 

Умовні позначки: SS – сума квадратів; Degr. of Freedom – ступені волі; log_M – логарфм 

чисельності грибів; Log_A – логарифм чисельності актиноміцетів; Kult – сільськогоспо-

дарські культури; Варіанти досліду – способи механічного обробітку. 

 

Континуальні зміни є добрими предикторами чисельності бактерій. Ре-

гресійні коефіцієнти для чисельності грибів та актиноміцетів є статистично 

значущими. Особливості впливу культур на чисельність ґрунтових бактерій 

не є статистично вірогідними (табл. 6.6). Як тенденцію можна відзначити пе-

реважання чисельності бактерій у посівах кукурудзи порівняно з ячменем 

(рис. 6.6). 

Способи обробітку також не здійснюють статистично вірогідного 

впливу на чисельність бактерій. Слід відзначити дещо меншую ніж за інших 

способів чисельність при нульовому обробітку. 

Вертикальний розподіл має чітко позначений тренд до зменшення чи-

сельності бактерій у ґрунтовому профілі.Верхні ґрунтові шари характеризу-

ються найбільш сприятливими умовами для функціонування бактеріального 

комплексу в ґрунті. 
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Рис. 6.6. Залежність чисельності грибів (у логарифмічному масштабі) 

від сільськогосподарської культури (А), способу обробітку (В) та глибину 

ґрунту (С).  

 

Одержані результати підтверджують гіпотезу про специфіку впливу 

способу обробітку ґрунту від сільськогосподарської культури. Встановлено, 

що при нульовому та мілкому обробітку чисельність бактерій у посівах куку-

рудзи та ячменю не відрізняються. Але при оранці на глибину 25–27 см та 

чизелювані у посівах кукурудзи чисельність бактерій суттєво перевищує чи-

сельність у посівах ячменю.  

Профільний розподіл також має свою специфіку в посівах різних куль-

тур (рис. 6.7). Для посівів кукурудзи характерний більш повільне зниження 

чисельності профілем, ніж для посівів ячменю. 

Профільний розподіл при різних способах обробітку також має харак-

терні риси. 
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Рис. 6.7. Залежність чисельності бактерій від взаємозв’зку факторів 

 



 135 

Для нульового та мінімального обробітків властивий поступове (майже 

лінійне від глибини) зниження чисельності профілем ґрунту. При оранці та 

чизелювані спостерігається різке зниження чисельності при переході від вер-

хнього шару до наступного, потім зниження чисельності з глибиною відбува-

ється дуже повільно. Таким чином, певною мірою оранка на глибину 25–

27 см та чизелювання на глибину 40 см має зворотній ефект: відбувається не 

вирівнювання умов у межах механічного обробітку а напротив, збільшення 

контрастності між верхнім шаром ґрунту та наступними. 

Потрійна взаємодія способу обробітку, культури та глибини відбору 

проб має статистично вірогідний вплив на чисельність бактерій (табл. 6.6, 

рис. 6.8). 
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Рис. 6.8. Динаміка чисельності бактерій як результат взаємодії сільсь-

когосподарської культури, способу обробітку ґрунту та глибини обліку мік-

роорганізмів 
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Для посівів ячменю характерне поступове зменшення чисельності бак-

терій профілем ґрунту. Більш високий рівень чисельності бактерій та майже 

лінійне зменшення з глибиною чисельності встановлене для нульового та мі-

німального обробітків. Для оранки та чизелювання характерне більш різьке 

зниження чисельності профілем, а для чизелювання спостерігається навіть 

локальний мінімум на глибині 10–15 см. Подібні локальні мінімуми, але на 

глибині 5–10 см характерні для посівів кукурудзи при оранці на глибину 25–

27 см та чизелювані.  

6.3. Динаміка чисельності ґрунтових актиноміцетів в залежності 

від агроекологічних умов 

Актиноміцети, або променисті гриби, на відміну від бактерій і навіть 

грибів, можуть добре розвиватися за умов низької вологості субстрату (при 

8–10%). Актиноміцети, як і бактерії, беруть участь на пізніших етапах розк-

ладання рослинних залишків. Для цієї групи мікроорганізмів характерна ви-

сока ферментативна активність, що забезпечує швидке розкладання органіч-

ного субстрату. Крім того, саме актиноміцетам належить важлива роль в син-

тезі гумусових речовин. Трирічні спостереження показали, що в ґрунті, неза-

лежно від способу обробки, відзначається наростання чисельності актиномі-

цетів. Так, у 2010 році чисельність актиноміцетів була настільки низькою, що 

при звичайних розведеннях не виявлялися. Це, можливо, було пов'язане з по-

силеним використанням гербіцидів на дослідному полі. З 2010 по 2012 рік 

спостерігається різке збільшення кількості актиноміцетів, їх чисельність прак-

тично зрівнюється з кількістю бактерій. На відміну від мікроміцетів і бактерій, 

у актиноміцетів не спостерігається літньої депресії чисельності. Впродовж 

усього вегетаційного періоду відзначається їх активне розмноження. 

У 2010 році на посівах кукурудзи найбільш сприятливі умови для акти-

номіцетів склалися на ділянках, де після пару ґрунт розпушувався на 10–

12 см. Кількість актиноміцетів в середньому була в 1,9 разу більше, ніж на 

оранці. При цьому найбільша чисельність актиноміцетів відзначалася в шарі 
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0–10 см. У посушливішому 2011 року істотних відмінностей по варіантах ос-

новного обробітку парового поля не спостерігалося, але було відмічено біль-

ше рівномірний розподіл актиноміцетів по усіх шарах ґрунту, що вивчалися 

(табл. 6.7). 

Таблиця 6.7 

Чисельність актиноміцетів в посівах кукурудзи (млн. КОЕ/га. с.п.) 

Варіанти 

 досліду 

Шари  

ґрунту, см 
2010 2011 2012 Середнє 

Оранка,  

25–27 

0–5 0,57 2,94 3,07 2,20 

5–10 0,79 2,34 3,39 2,17 

10–20 1,08 3,15 1,41 1,88 

20–30 0,46 3,50 2,57 2,18 

0–30 0,73 2,98 2,61 2,11 

Чизелювання, 

 40 см 

0–5 1,22 3,60 2,84 2,55 

5–10 1,15 2,03 2,33 1,84 

10–20 2,16 3,35 2,13 2,55 

20–30 0,91 3,87 1,88 2,22 

0–30 1,36 3,21 2,30 2,29 

Ґрунтозахисна, 

мілка, 4–6 см 

0–5 0,98 2,21 1,97 1,72 

5–10 0,92 2,13 2,71 1,92 

10–20 0,57 3,29 4,99 2,95 

20–30 0,56 3,24 2,25 2,02 

0–30 0,76 2,72 2,98 2,15 

No–till 

0–5 1,06 2,29 2,05 1,80 

5–10 1,00 2,21 2,79 2,00 

10–20 0,65 3,37 5,07 3,03 

20–30 0,64 3,32 2,33 2,10 

0–30 0,84 2,80 3,06 2,23 

 

У 2012 році істотних відмінностей у чисельності актиноміцетів на по-

чатку вегетації кукурудзи не спостерігалося. Але після збирання врожаю, бу-

ло відмічено різке збільшення їх при «нульовій» обробці. 

Таким чином, спостерігалося деяке збільшення чисельності актиномі-

цетів на ділянках, де проводилося парове розпушування ґрунту на 10–12 см, і 

зниження їх чисельності при прямому посіві на 15 % в порівнянні з оранкою і 

розпушуванням в шарі 0–10 см. 
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У посівах ячменю ярого впродовж трьох років досліджень спостеріга-

лася чітко виражена тенденція до зменшення розмноження актиноміцетів на 

ділянках з мілким і «нульовим» обробітком ґрунту (табл. 6.8). 

Таблица 6.8 

Чисельність актиноміцетів в посівах ячменю ярого (млн. КОЕ/га. с.п.) 

Варіанти досліду 
Шари  

ґрунту, см 
2010 2011 2012 Середнє 

Оранка,  

25–27 см 

0–5 3,20 5,35 2,67 3,74 

5–10 1,72 2,39 1,38 1,83 

10–20 3,40 3,42 1,02 2,61 

20–30 1,40 6,76 1,27 3,14 

0–30 2,43 4,48 1,59 2,83 

Чизелювання,  

40 см 

0–5 2,06 2,90 1,03 1,99 

5–10 1,43 4,32 0,64 2,13 

10–20 1,26 4,20 1,50 2,32 

20–30 1,06 2,91 0,62 1,53 

0–30 1,45 3,58 0,95 1,99 

Ґрунтозахисна,  

мілка, 4–6 см 

0–5 1,58 2,67 1,74 2,00 

5–10 0,92 4,69 1,14 2,25 

10–20 1,08 2,81 1,03 1,64 

20–30 2,81 2,55 0,93 2,10 

0–30 1,60 3,18 1,21 2,00 

No–till 

0–5 1,66 2,75 1,82 2,08 

5–10 1,00 4,77 1,22 2,33 

10–20 1,16 2,89 1,11 1,72 

20–30 2,89 2,63 1,01 2,18 

0–30 1,68 3,26 1,29 2,08 
 

В середньому за три роки при використанні мілкого розпушування і 

«нульового» обробітку ґрунту це зниження в порівнянні з оранкою склало 

27–30%, причому в посушливіші роки це явище було більше виражене. 

Гістограма розподілу чисельності ґрунтових актиноміцетів представле-

на на рисунку 6.9. Розподіл показників чисельності актиноміцетів у натура-

льному виражені дещо асиметричний та відхиляється від нормального розпо-

ділу (рис. 6.9, А). У логарифмованому масштабі розподіл більшою мірою на-

ближається до нормального розподілу (рис. 6.9, В). Якщо зобразити статис-

тичні розподіли чисельності актиноміцетів у ґрунті насаджень кукурудзи та 
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ячменю окремо, то такі розподіли добре описуються нормальним (гаусовим) 

розподілом. Тому для подальших розрахунків та статистичних процедур об-

числення слід робити для логарифмованих даних.  
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Рис. 6.9. Розподіл чисельності ґрунтових актиноміцетів. А – по осі абс-

цис чисельність  (тис. КОЕ/га. с.п.); В – чисельність у логарифмованому ма-

сштабі; С – чисельність у логарифмованому масштабі, гістограми окремо для 

кукурудзи та ячменю. 

 

Для статистичного аналізу, спрямованого для виявлення закономірнос-

тей динаміки чисельності ґрунтових актиноміцетів у залежності від агроеко-

логічної обстановки, нами був проведений аналіз загальної лінійної моделі 

(GLM). У якості категоріальних змінних нами були обрані сільськогоспо-

дарськи культури (кукурудза, ячмінь), чотири способи обробітку ґрунту та 

глибини ґрунту, на яких проведений облік чисельності актиноміцетів. У 



 140 

якості континуальних предикторів нами застосовані чисельності грибів та 

бактерій. 

Використані предиктори добе описують варіабельність чисельності 

ґрунтових актиноміцетів – 72 % мінливості цієї ознаки може бути пояснено у 

рамках створенної моделі (табл. 6.9). 

Таблиця 6.9 

Оцінка впливу факторів середовища та континуальних 

 предикторів на чисельність ґрунтових актиноміцетів  

(загальна лінійна модель) (R
2
 = 0,72) 

Предиктори SS 
Degr. of 

Freedom 
MS 

F–

відношення 

p–

рівень 

Константа 0,00 1 0,00 0,19 0,66 

log_B 0,01 1 0,01 2,74 0,05 

Log_M 0,02 1 0,02 3,60 0,05 

Kult 0,08 1 0,08 18,47 0,00 

Варіанти досліду 0,13 3 0,04 10,59 0,00 

Шари ґрунту, см 0,11 4 0,03 6,42 0,00 

Kult*Варіанти досліду 0,02 3 0,01 1,30 0,28 

Kult*Шари ґрунту, см 0,08 4 0,02 4,60 0,00 

Варіанти досліду*Шари ґрунту, см 0,12 12 0,01 2,34 0,01 

Kult*Варіанти досліду*Шари ґрунту, 

см 
0,05 12 0,00 0,99 0,47 

Помилка 0,33 78 0,00   
 

Умовні позначки: SS – сума квадратів; Degr. of Freedom – ступені волі; log_B – логарфм 

чисельності бактерій; Log_M – логарифм чисельності грибів; Kult – сільськогосподарські 

культури; Варіанти досліду – способи механічного обробітку. 

 

Континулальні змінні – чисельність бактерій та грибів – є статистично 

вірогідними предикторами чисельності актиноміцетів. Як вже відзначалось, 

між бактеріями та актиноміцетами існує вірогідний зворотній зв’язок  

(r = –0,19, р = 0,04) та між актиноміцетами та грибами – вірогідний позитив-

ний (r = 0,19, р = 0,04). Аналіз чисельностей бактерій, грибів та актиноміце-

тів свідчить про те, що вони є чутливими взаємними предикторами, що мож-

ливо тільки при функціонуванні взаємопов’язаної мікробіальної системи.  
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Чисельність населення актиноміцетів ґрунту статистично вірогідно ви-

ща у посівах кукурудзи, ніж ячменю (табл. 6.9, рис. 6.10, А). Встановлена та-

кож закономірна зміна чисельності актиноміцетів при різних способах обро-

бітку ґрунту (рис. 1, В). Найбільша чисельність цієї групи мікроорганізмів 

спостерігається при чизелювані ґрунту на глибину 40 см. Дещо менше цей 

показник при оранці на глибину 25–27 см. При мінімальному обробіку чисе-

льність значно знижується, а мінімальні рівні чисельності характерні для ну-

льового обробітку. Для профільного розподілу в рамках обраної моделі вста-

новлене  поступове зменшення чисельності при збільшені глибини. Слід від-

значити, що формальне порівняння чисельності актиноміцетів та глибини 

ґрунту дає позитивну статистично вірогідну кореляцію (r = 0,29, p = 0,00). Це 

також підтверджує контекстно залежні патерни мінливості ґрунтових мікро-

організмів у рамках ґрунтової екосистеми. 
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Рис. 6.10. Залежність чисельності актиноміцетів (у логарифмічному ма-

сштабі) від сільськогосподарської культури (А), способу обробітку (В) та 

глибину ґрунту (С).  
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Характер реагування актиноміцетів на способи обробітку не залежить 

від сільськогосподарської культури: завжди чисельність цих мікроорганізмів 

менша при нульовому обробьіку, а найбільша – при чизелювані. 

У свою чергу профільний розподіл чисельності актиноміцетів залежить 

від сільськогосподарської культури. Для посівів кукурудзи характерне більш 

поступове зменшення чисельності з глибиною, ніж для посів ячменю. 

Профільний розподіл залежить також від способів механічного обробіт-

ку (рис. 6.11).  
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Рис. 6.11. Залежність чисельності грибів від взаємозв’зку факторів 
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Для нульового та мінімального обробітків чисельність актиноміцетів 

загалом нижча, ніж при оранці та чизелювані, та крім того, зменшення про-

філем чисельності відбувається більш повільно. Для чизелювання на глибину 

40 см та оранці на глибину 25–27 см характерні високі значення чисельності 

у верхніх шарах. 

Потрійна взаємодія способу механічного обробітку ґрунту, сільськгос-

подарської культури ти глибини відбору проб не є статистично вірогідною у 

визначені чисельності актиноміцетів, але візуалізовані патерни мінливості 

мають певне інформаційне значення (рис. 6.13). 
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Рис. 6.12. Динаміка чисельності грибів як результат взаємодії сільсько-

господарської культури, способу обробітку ґрунту та глибини обліку мікроо-

рганізмів 

 

Для посів кукурудзи характерний загальний більш високий фон чисе-

льності актиноміцетів та більш повільна профільна мінливість. Для посівів 

ячменю спостерігаються контрастні перебудови чисельності профілем, які 

більш чутливі до способів механічного обробітку ґрунту. 
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Висновки по розділу 

1. Характер впливу способу обробітку ґрунту на чисельність грибів за-

лежить від сільськогосподарської культури. Для ячменю чітко позначена за-

кономірність, за якої при нульовому та мінімальному обробітку ґрунту чисе-

льність грибів найбільша, а при оранці та чизелювані цей показник значно 

зменшується. Для кукурудзи відсутні статистично вірогідні залежності чисе-

льності грибів від способу механічного обробітку ґрунту. 

2. Чисельність ґрунтових грибів суттєво вище у посівах ячміню, ніж у 

посівах кукурудзи. У посівах ячміню зі збільшенням глибини чисельність 

грибів монотонно знижується. Абсолютні значення чисельності вищі, а шви-

дкість зменшення чисельності з глибиною менша при нульовому та мініма-

льному обробітку. В посівах кукурудзи спостерігаються локальні максимуми 

чисельності на глибині 10–15 см за умови застосування нульового та мініма-

льного обробітку, а також чизелювання. 

3. При нульовому та мілкому обробітку чисельність бактерій у посівах 

кукурудзи та ячменю не відрізняються. Але при оранці на глибину 25–27 см 

та чизелювані у посівах кукурудзи чисельність бактерій суттєво перевищує 

чисельність у посівах ячменю.  

4. Для посівів ячменю характерне поступове зменшення чисельності 

бактерій профілем ґрунту. Більш високий рівень чисельності бактерій та 

майже лінійне зменшення з глибиною чисельності встановлене для нульово-

го та мінімального обробітків. Для оранки та чизелювання  характерне більш 

різьке зниження чисельності профілем, а для чизелювання спостерігається 

навіть локальний мінімум на глибині 10–15 см. Подібні локальні мінімуми, 

але на глибині 5–10 см характерні для посівів кукурудзи при оранці на гли-

бину 25–27 см та чизелювані. 

5. Для посів кукурудзи характерний загальний більш високий фон чи-

сельності актиноміцетів та більш повільна профільна мінливість. Для посівів 

ячменю спостерігаються контрастні перебудови чисельності профілем, які 

більш чутливі до способів механічного обробітку ґрунту. 
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РОЗДІЛ 7 

БАГАТОВИМІРНИЙ АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ  

АГРОЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ СПОСОБІВ МЕХАНІЧНОГО  

ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

7.1. Структура урожайності кукурудзи 

Стійкість природних ландшафтів згідно відомого закону природи за-

безпечується багатокомпонентністю рослинного угруповання. Створення аг-

роценозу у будь-якому разі руйнує встановлені природою закономірності 

внаслідок застосування монокультури. Частковим вирішенням даної пробле-

ми в сучасному сільськогосподарському виробництві є створення системи 

сівозмін, що дозволяє імітувати природну багатокомпонентність та знижува-

ти негативні наслідки інтенсивного обробітку ґрунту.  

Будь-яка технологія при цьому повинна забезпечувати збереження 

сівозміни, що за законом плодозміни дозволить вирішити більшість проблем, 

у тому числі продукційну. Сучасне ж розуміння мінімальних технологій, 

особливо нульового обробітку, ототожнюється з використанням постійного 

проективного покриття поверхні мульчуючим шаром, що практично недо-

сяжне за умов багатопільних сівозмін з наявністю технічних культур [214]. 

Параметри структури урожайності кукурудзи наведено у таблиці 7.1. 

Аналіз данних, наведених у таблиці свідчить про те, що густота сто-

тяння цієї культури наприкінці вегетації варіювала у межах 75,60–

79,60 тис. шт./га.  

Кількість початків варіювала у межах 7,56–7,96 шт./м
2
. Маса початків 

становила 1165,60–1276,00 г/м
2
, а маса 10 початків – 1624,00–1814,00 г. Маса 

зерна у 10 початках знаходилась на рівні 1376,00–1508,00 г, а вихід зерна – 

83,08–84,78 %. Була одержана урожайність 9,88–10,61 т/га з вологістю зерна 

20,70–21,64 %. 
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Таблиця 7.1 

Структура урожайності кукурудзи 

Спосіб основного обробітку 
Оранка,  

25–27 см 

Чизелюван-

ня, 40 см 

Ґрунтозахис-

на, мілка, 4–6 

см 

No–till 

Густота стояння наприкінці  

вегетації, тис.шт/га 
79,20 77,60 79,60 75,60 

Кількість початків на 1 м
2
, шт 7,92 7,76 7,96 7,56 

Маса початків з 1 м
2
, г 1165,60 1276,00 1230,40 1189,20 

Маса 10 початків, г 1624,00 1814,00 1720,20 1698,00 

Маса зерна з 10 початків, г 1376,00 1508,00 1428,00 1412,00 

Вихід зерна, % 84,78 83,15 83,08 83,10 

Маса 1000 зерен, г 294,60 309,30 296,78 283,14 

Вологість, % 20,70 21,64 21,10 20,98 

Урожайність, т/га 9,88 10,61 10,22 9,88 

 

Далі наведено аналіз чинників, які визначають указані показники вро-

жайності кукурудзи.  

Густота стояння кукурудзи визначається при сівбі і є  важливим чинни-

ком, який визначає стан рослин у посіві та у кінцевому результаті – врожай. 

Густота стояння кукурудзи наприкінці вегетації залежить від способу меха-

нічного обробітку ґрунту (R
2
 = 0,48; F =4,87; р = 0,01). Найменша густота 

стояння встановлена для нульового обробітку, а найбільша – для мінімально-

го обробітку (рис. 7.1).  

Між глибиною механічного обробітку та густотою стояння кукурудзи 

існує нелінійний зв’язок. Найбільша густота спостерігається при мінімаль-

ному обробітку ґрунту, а збільшення, або зменшення глибини обробітку при-

водить до зменшення цього показнику. 

Густота стояння кукурудзи визначає кількість початків кукурудзи на 

одиницю площі (табл. 7.2). Між цими показниками існує  сильний позитив-

ний кореляційний зв’язок (r = 0,84, р = 0,00). На кількість початків на одини-

цю площі поверхні впливає також спосіб механічного обробітку ґрунту 

(табл. 7.2, рис. 7.2). Найбільша кількість початків на одиницю площі, з ура-

хуванням густоти стоянння як коваріати, характерна для нульового обробіт-

ку. Цей показник для інших способів обробітку майже не відрізняється. 
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Рис. 7.1. Залежність густоти стояння кукурудзи наприкінці вегетації від 

способів механічного обробітку (на врізці показана залежність густоти сто-

яння від глибини обробітку) 

Умовні позначки: Till_25_27 – оранка на глибину 25–27 см; Till_40 – чизелювання на гли-

бину 40 см; Till_4_6 – ґрунтозахисна мілка оранка на 4–6 см; No till – нульовий обробіток. 

Таблиця 7.2 

Оцінка впливу способу механічного обробітку на кількість 

 початків кукурудзи на одиницю площі та на масу початків 

 (загальна лінійна модель)  

Показник SS Ступені волі MS F–відношення p–рівень 

Кількість початків на 1 м
2
, шт (R

2
 = 0,82) 

Константа 0,10 1 0,10 3,35 0,09 

Густота стоянння 1,53 1 1,53 51,39 0,00 

Спосіб обробітку 0,28 3 0,09 3,19 0,05 

Помилка 0,45 15 0,03 – – 

Маса початків на 1 м
2
 (R

2
 = 0,71) 

Константа 32052,87 1 32052,87 6,26 0,03 

Густота стоянння 15828,72 1 15828,72 3,09 0,31 

Кількість початків 39838,81 1 39838,81 7,78 0,22 

Спосіб обробітку 162660,96 3 54220,32 10,59 0,00 

Помилка 71668,68 14 5119,19 – – 
 

Умовні позначки: SS – сума квадратів; MS – середня сума квадратів 

0 10 20 30 40

Глибина, см

70

74

78

82

Г
у
с
т
о
т
а



 148 

Маса початків на одиницю поверхні ґрунту визначається способом об-

робітку ґрунту. Найбільша маса початків спостерігається при чизелюванні 

ґрунту на глибину 40 см. Найменший рівень цього показника встановлено 

для оранки на глибину 25–27 см. Нульовий та мінімальний обробітки приво-

дять до перехідних показників маси початків на одиницю площі. Слід відзна-

чити, що маса початків кукурудзи на одницю площі не демонструє статисти-

чно вірогідної кореляції ні з густотою стояння, ні з кулькістю початків на 

одиницю площі. За літературними данними, маса рослин у міру збільшення 

густоти посіву закономірно зменшується [41]. Таким чином, мінливість гус-

тоти стояння, яка відбувається у процесі вегетації не впливає суттєво на масу 

початків кукурудзи. 

Маса початків у перерахунку на 10 штук залежить від кількості почат-

ків на одиницю площі та від способу обробітку ґрунту (табл. 7.3). Слід від-

значити, що попарне порівняння кількості початків на одиницю площі та їх 

маси не дає статистично вірогідної кореляції (r = –0,22, p = 0,35). Але у рам-

ках обранної моделі регресіний коефіцієнт впливу кількості на масу є вірогі-

дним (р = 0,04). Таким чином, урахування характеру впливу способу механі-

чного обробітку дозволяє встановити характер залежності маси 10 початків 

від їх кільеості на одиницю площі. Механізмом цього зв’язку є конкуренція 

між особинами кукурудзи, внаслідок якої за збільшенням саме кількості по-

чатків, а не густоти стояння, зменшується їх  відносна вага. 

Маса 10 початків найбільша при чизелювані на глибину 40 см та при 

ґрунтозахисному обробітку, а найменша – при оранці на глибину 25–27 см. 

Маса початків та маса зерна в них сильно між собою корелюють  

(r = 0,84, p = 0,00), що пояснює подібність поведінки цих показників. Слід 

відзначити, що специфічною  особливістю маси зерна з 10 початків є те, що 

на ций показник здійснює  статистично вірогідний вплив густота стояння ку-

курудзи. Також для цього показника більш чітким є максимум при чизелю-

ванні. 
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Рис. 7.2. Залежність кількості початків (шт./м
2
) та маси початків на 1 м

2
 

від способів механічного обробітку (GLM–підхід) 

Умовні позначки: Till_25_27 – оранка на глибину 25–27 см; Till_40 – чизелювання на гли-

бину 40 см; Till_4_6 – ґрунтозахисна мілка оранка на 4–6 см; No till – нульовий обробіток. 

 

Трохи менша маса зерна у 10 початках встановлена за умов ґрунтоза-

хисного обробітку ґрунту. Цей показник зменшується при нульовому обробі-

тку та набуває найменших значень при оранці 25–27 см (рис. 7.3). Загалом, 

між глибиною  механічного обробітку ґрунту та масою зерна в 10 початках 

існує сильний статистично вірогідний позитивний зв’язок (r = 0,48, p = 0,03). 
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Таблиця 7.3 

Оцінка впливу способу механічного обробітку на масу початків 

кукурудзи та масу зерна в них (загальна лінійна модель)  

Показник SS Ступені волі MS F–відношення p–рівень 

Маса 10 початків, г (R
2
 = 0,82) 

Константа 47862,9 1 47862,9 2,06 0,17 

Густота стоянння 44478,7 1 44478,7 1,91 0,19 

Кількість початків 119523,7 1 119523,7 5,14 0,04 

Спосіб обробітку 236481,2 3 78827,1 3,39 0,05 

Помилка 325509,1 14 23250,7 – – 

Маса зерна з 10 початків, г (R
2
 = 0,78) 

Константа 13775,2 1 13775,2 2,23 0,16 

Густота стоянння 32764,8 1 32764,8 5,30 0,04 

Кількість початків 60094,8 1 60094,8 9,72 0,01 

Спосіб обробітку 132517,9 3 44172,6 7,15 0,00 

Помилка 86545,4 14 6181,8 – – 
 

Умовні позначки: SS – сума квадратів; MS – середня сума квадратів 

 

Одержані результати свідчать про те, що на вихід зерна найбільш 

впливовим серед розглянутих факторів є спосіб механічного обробітку ґрун-

ту (табл. 7.4, рис. 7.4). Найбільший цей показник для оранки на глибину 25–

27 см. Відмінності між іншими способами механічного обробітку за цим по-

казником не суттєві. 

Маса 1000 зерен у нашому експерименті характеризується взаємним 

зв’язком з масою зерен у перерахунку на початок (r = 0,73, p = 0,00). 

Таким чином, маса 1000 зерен є досить консервативним показником у 

за умов варіювання експериментальних чинників не може бути визначенна 

компонента, яка залежала би від способу механічного обробітку ґрунту, чи 

інших агроекологічних показників посівів кукурудзи. Кореляцію з таким по-

казником, як масою зерна у 10 початках ми розглядаємо як формальний ар-

тефакт. Але, тем не менш, цей зв’язок дозволяє встановити ланцюжок впливу 

інших агроекологічних показників, враховуючи їх  вплив саме на масу зерна 

в 10 початках. 
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Рис. 7.3. Залежність маси початків та маси зерна у них від способів механіч-

ного обробітку (GLM–підхід) 

Умовні позначки: Till_25_27 – оранка на глибину 25–27 см; Till_40 – чизелювання на гли-

бину 40 см; Till_4_6 – ґрунтозахисна мілка оранка на 4–6 см; No till – нульовий обробіток. 

 

Вологість зерна – важливий технологічний показник. Його значення у 

рамках нашого експериментального плану залежить від таких показників, як 

вихід зерна та маса 1000 зерен. Між виходом зерна та його вологістю встано-

влений від’ємний кореляційний зв’язок (r = –0,51, p = 0,02). Між вологістю та 

вагою 1000 зерен зв’язок позитивний (r = 0,64, p = 0,00). 
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Таблиця 7.4 

Оцінка впливу способу механічного обробітку на вихід зерна (%) 

 та масу 1000 зерен (загальна лінійна модель)  

Показник SS Ступені волі MS 
F–

відношення 

p– 

рівень 

Вихід зерна, % (R
2
 = 0,76) 

Константа 36,28 1 36,28 59,94 0,00 

Густота стоянння 0,21 1 0,21 0,34 0,57 

Кількість початків 0,15 1 0,15 0,25 0,63 

Маса початків з 1 м
2
, г 0,01 1 0,01 0,02 0,89 

Маса 10 початків, г 0,23 1 0,23 0,38 0,55 

Маса зерна з 10 початків, г 0,01 1 0,01 0,01 0,93 

Спосіб обробітку 6,65 3 2,22 3,66 0,05 

Помилка 6,66 11 0,61 – – 

Маса 1000 зерен, г (R
2
 = 0,76) 

Константа 275,42 1 275,42 1,36 0,27 

Густота стоянння 589,78 1 589,78 2,90 0,12 

Кількість початків 514,59 1 514,59 2,53 0,14 

Маса початків з 1 м
2
, г 46,59 1 46,59 0,23 0,64 

Маса 10 початків, г 181,55 1 181,55 0,89 0,36 

Маса зерна з 10 початків, г 974,52 1 974,52 4,80 0,05 

Спосіб обробітку 613,20 3 204,40 1,01 0,43 

Помилка 2234,02 11 203,09 – – 
 

Умовні позначки: SS – сума квадратів; MS – середня сума квадратів 

 

Якщо для описання варіювання урожайності застосувати всі досліджені 

ознаки – спосіб обробітку та агроекологічні показники стану посівів кукуру-

дзи, то ми зможемо пояснити 92 % варіабельності врожаю (табл. 7.5). Але 

слід відзначити, що пояснювальна здатність такої моделі буде не значною, 

так як серед статистично вірогідних предикторів вона має лише масу почат-

ків на квадратний метр.  

Якщо модель дещо спростити до наступних застосованих предикторів: 

спосіб обробітку, кількість початків та густота стояння, то доля поясненної 

дисперсії знизиться до 76 %, але серед статистично вірогідних пре дикторів 

опиниться спосіб обробітку ґрунту. Властивості розглянутих моделей дозво-

ляють висунути гіпотезу про те, що механізм впливу способів обробітку ґру-

нту полягає на урожай через коригування маси початків на одиницю площі. 
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Залучення останнього показника знімає статистично вірогідний вплив кате-

горіального пре диктору «спосіб обробітку ґрунту».  
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Рис. 7.4. Залежність виходу зерна та маси 1000 зерен від способів  

механічного обробітку (GLM–підхід) 

Умовні позначки: Till_25_27 – оранка на глибину 25–27 см; Till_40 – чизелювання на гли-

бину 40 см; Till_4_6 – ґрунтозахисна мілка оранка на 4–6 см; No till – нульовий обробіток. 
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Таблиця 7.5 

Оцінка впливу способу механічного обробітку на вологість зерна (%)  

та урожайність (загальна лінійна модель)  

Показник SS Ступені волі MS F–відношення p–рівень 

Вологість, % (R
2
 = 0,82) 

Константа 3,62 1 3,62 11,65 0,01 

Густота стоянння 0,00 1 0,00 0,01 0,91 

Кількість початків 0,02 1 0,02 0,06 0,82 

Маса початків з 1 м
2
, г 0,52 1 0,52 1,66 0,23 

Маса 10 початків, г 0,00 1 0,00 0,00 0,98 

Маса зерна з 10 початків, г 0,22 1 0,22 0,70 0,43 

Вихід зерна, % 1,66 1 1,66 5,34 0,05 

Маса 1000 зерен, г 1,67 1 1,67 5,36 0,05 

Спосіб обробітку 1,54 3 0,51 1,65 0,25 

Помилка 2,80 9 0,31   

Урожайність, т/га (R
2
 = 0,92) 

Константа 0,18 1 0,18 2,44 0,15 

Густота стоянння 0,02 1 0,02 0,28 0,61 

Кількість початків 0,00 1 0,00 0,00 0,97 

Маса початків з 1 м
2
, г 0,49 1 0,49 6,69 0,03 

Маса 10 початків, г 0,01 1 0,01 0,11 0,75 

Маса зерна з 10 початків, г 0,07 1 0,07 1,01 0,34 

Вихід зерна, % 0,22 1 0,22 3,07 0,11 

Маса 1000 зерен, г 0,02 1 0,02 0,31 0,59 

Спосіб обробітку 0,21 3 0,07 0,95 0,46 

Помилка 0,65 9 0,07 – – 

Урожайність, т/га (R
2
 = 0,76) 

Константа 0,75 1 0,75 5,26 0,04 

Густота стоянння 0,04 1 0,04 0,30 0,59 

Кількість початків 0,02 1 0,02 0,15 0,70 

Спосіб обробітку 5,85 3 1,95 13,68 0,00 

Помилка 2,00 14 0,14 – – 

 

Умовні позначки: SS – сума квадратів; MS – середня сума квадратів 

 

Таким чином, найбільшому врожаю сприяє чизельний обробіток ґрунту 

на глибину 40 см (рис. 7.6). Дещо менший врожай можна отримати при ґрун-

тозахисному обробітку або при нульовому обробітку. Найменший врожай 

кукурудзи можна отримати при оранці на глибину 25–27 см. Слід відзначити, 

що різниця врожаю між чизельним обробітком та ґрунтозахисним статистич-

но не вірогідна (t = 1,38, p = 0,21). Але вже порівняння чизелювання та нуль-
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вого обробітку дає статистично вірогідні відмінності (t = 3,91,  p = 0,01). Та-

ким чином, чизелювання та ґрунтозахисний обробітки дають майже подібні 

результати щодо врожайності кукурудзи. 
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Рис. 7.6. Залежність урожайності кукурудзи  від способів механічного 

обробітку (GLM–підхід) 

Умовні позначки: Till_25_27 – оранка на глибину 25–27 см; Till_40 – чизелювання на гли-

бину 40 см; Till_4_6 – ґрунтозахисна мілка оранка на 4–6 см; No till – нульовий обробіток. 

 

Кореляційний аналіз дозволяє встановити характер взаємозв’язків між 

показниками структру и врожаю кукурудзи (табл. 7.6). 

Одержані результати свідчать про те, що густота стояння та кількість 

початків на одиницю площі знаходяться у тісному кореляційному зв’язку. 

Урожайність кукурудзи тісно скорельована з масою початків на одини-

цю площі, масою початків, масою зерна в початках, виходом зерена, масою 

1000 зерен та їх  вологістю. 

Більше детально структуру кореляційних зв’язків можна дослідити за 

допомогою аналізу головних компонент. Методи аналізу головних компо-

нент широко застосовуються при вивченні морфології рослин [45, 55]. Аналіз 

головних компонент показав істотні розбіжності у коваріаційних структурах 

морфологічних ознак кукурудзи, що вирощувалася в умовах вологості ґрунту 
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40 і 100 % [252]. Класифікація географічно відмінних посівів кукурудзи за 

морфологічними ознаками було проведено за допомогою аналізу головних 

компонент у Франції [250], Іспанії [260, 269], Італії [236], Аргентини [264] і 

України [45]. 

Таблиця 7.6 

Кореляційна матриця параметрів урожайності кукурудзи 

(статистично вірогідні коефіцієнти) 

№ 
Параметри  

урожайності 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Густота стояння 

наприкінці вегетації,  

тис.шт/га 

1,00 0,84 – – – – – – – 

2 
Кількість початків  

на 1 м
2
, шт 

0,84 1,00 – – – – – – – 

3 
Маса початків  

з 1 м
2
, г 

– – 1,00 0,31 0,51 -0,62 – – 0,84 

4 Маса 10 початків, г – – 0,31 1,00 0,84 – 0,72 0,53 0,57 

5 
Маса зерна з  

10 початків, г 
– – 0,51 0,84 1,00 -0,21 0,73 0,50 0,69 

6 Вихід зерна, % – – -0,62 – -0,21 1,00 – -0,51 -0,72 

7 Маса 1000 зерен, г – – – 0,72 0,73 – 1,00 0,65 0,36 

8 Вологість, % – – – 0,53 0,50 -0,51 0,65 1,00 0,51 

9 Урожайність, т/га – – 0,84 0,57 0,69 -0,72 0,36 0,51 1,00 
 

Встановлено, що перші три головні компоненти, власне число яких пе-

ревищує одиницю, можуть пояснити 84,58 % варіабельності простору ознак 

(рис. 7.7). Урожайність корелює з усіма головними компонентами (табл. 7.7). 

Слід відзначити, що за своєю природою головні компоненти є взаємно орто-

гональними, або незалежними, змінними. Відповідно до чого можна ствер-

джувати, що врожай кукурудзи визначається трьома незалежними групами 

факторів, або головних компонент. 

Головна компонента 1 може бути інтерпретована як показник врожай-

ності, так як корелює з урожайністю та майже усіма показниками структури 

урожайності.Головна компонента 2 відбиває позитивну кореляцію урожайно-

сті с такими показниками, як густота стояння та кількість та маса початків на 

одиницю площі та від’ємну кореляцію з усіма іншими показниками. 
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Головна компонента 3 відбиває позитивну кореляцію урожайності з 

масою початків на одиницю площі та вологістю зерна та від’ємну кореляцію 

з усіма іншими показниками. 
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Рис. 7.7. Власні числа кореляційної матриці показників врожайності 

кукурудзи 

Таким чином, інформаційний вклад показників структури урожайності 

кукурудзи не є однозначним. Тобто, не завжди збільшення формальних мар-

керів врожайності пов’язане власне зі збільшенням врожайності. 

Таблиця 7.7 

Факторні координати показників, основані на коефіцієнтах  

кореляції 

Показники структури урожайності PC 1 PC 2 PC 3 

Густота стояння наприкінці вегетації,  тис.шт/га –0,15 0,75 –0,61 

Кількість початків на 1 м
2
, шт 0,07 0,90 –0,31 

Маса початків з 1 м
2
, г –0,68 0,45 0,34 

Маса 10 початків, г –0,82 –0,28 –0,29 

Маса зерна з 10 початків, г –0,87 –0,14 –0,32 

Вихід зерна, % 0,59 –0,39 –0,59 

Маса 1000 зерен, г –0,69 –0,47 –0,42 

Вологість, % –0,73 –0,26 0,13 

Урожайність, т/га –0,88 0,29 0,23 
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Головні компоненти 1 та 3 статистично вірогідно залежать від способу 

механічного обробітку ґрунту (F = 13,64, p = 0,00 та F = 5,31, p = 0,01 відпо-

відно) (рис. 7.8).  
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Рис. 7.8. Залежність показників головних компонент від способів меха-

нічного обробітку ґрунту 

Головна компонента 2 від механічного обробітку не залежить (F = 1,57, 

p = 0,24). Від’ємні значення головної компоненти 1, які відповідають найбі-

льшому рівню врожайності, властиві для посадок кукурудзи на полях, які бу-

ли піддані чизельному обробітку. Відповідно, найменший рівень врожайності 

встановлений для оранки на глибину 25–27 см.  

У свою чергу, позитивні значення головної компоненти 3, які відпові-

дають більшому врожаю, характерні для нульового обробітку. Найменші 

значення також спостерігаються при орнаці 25–27 см. 
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7.2. Структура урожайності ячменю ярого 

 

Параметри структури урожайності ячменю ярого наведено у таблиці 

7.8. Аналіз одержаних даних свідчить про те, що кількість рослин ячменю до 

збирання урожаю становила 587,80–622,96 шт./м
2
. Кількість продуктивних 

стебел варіювала у межах від 416,20–478,60 шт./м
2
. Довжина колоса без ос-

тюків у залежності від способу механічного обробітку ґрунту була 8,34–

8,65 см. Висота рослин ячменю ярого була 68,37–69,66 см, а довжина колоса 

– 21,27–21,42 см. У кожному колосі містилось 20,45–21,68 зерен, а їх маса 

складала 0,97–1,05 г. Маса 1000 зерен варіювала у межах 45,68–51,26 г. Оде-

ржаний рівень урожайності знаходився у межах 4,11–5,02 т/га. 

У подальшій частині роботи ми дослідимо взаємозв’язок між показни-

ками урожайності ячменю ярого та оцінимо роль способу механічного обро-

бітку ґрунту в формуванні врожаю. 

Таблиця 7.8 

Структура урожайності ячменю ярого 

№ Показник 
Оранка,  

25–27 см 

Чизелювання, 

40 см 

Ґрунтозахис-

на, мілка,  

4–6 см 

No–till 

1 
Кількість рослин до 

збирання, шт/м² 
622,96±2,63 590,00±2,40 607,00±2,40 587,80±4,26 

2 
Кількість продуктив-

них стебел, шт/м² 
478,60±2,68 425,00±10,04 424,60±9,93 416,20±11,75 

3 
Довжина колоса без 

остюків, см 
8,34±0,13 8,62±0,16 8,62±0,31 8,65±0,20 

4 Висота рослини, см 69,42±0,65 68,37±0,79 69,66±1,13 68,82±1,69 

5 Довжина колоса, см 21,27±0,23 21,27±0,20 21,42±0,45 21,27±0,09 

6 
Кількість зерен з коло-

са, шт 
20,45±0,16 21,22±0,35 21,18±0,80 21,68±0,40 

7 Маса зерен з колоса, г 1,05±0,03 1,07±0,04 0,97±0,06 1,05±0,03 

8 Маса 1000 зерен, г 51,26±1,39 50,33±1,32 45,68±1,38 48,82±0,95 

9 Урожайність, т/га 5,02±0,12 4,55±0,21 4,11±0,24 4,37±0,11 

 

Одержані дані свідчать про те, що спосіб механічного обробітку ґрунту 

визначає 85 % варіювання кількості рослин до збирання (F = 29,51, p = 0,00). 
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Найбільша густота стояння ячменю встановлена для оранки на глибину 25–

27 см (рис. 7.9, А).  
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Рис. 7.9. Залежності густоти стояння ячменю до збирання від способів 

обробітку (А) та глибини обробітку (В) 

 

Дещо нижчий цей показник при ґрунтозахисному обробітку. Найменша 

густота стояння ячменю характерна для посівів після нульового обробітку. 

Залежність густоти стояння від глибини механічного обробітку має неліній-

ний характер та може графічно відображена параболою (рис. 7.9, В). Аналіз 
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параболічної моделі вказує на те, що для найбільшої густоти стояння ячменю 

оптимальною буде оранка на глибину 18–22 см. 

Спосіб обробітку ґрунту та густота стояння пояснюють 78 % варіабе-

льності кількості продуктивних стебел (табл. 7.9). Вказані змінні у свою чер-

гу описують 64 % мінливості довжини колоса без остюків. 

Таблиця 7.9 

Оцінка впливу способу механічного обробітку на кількість  

продуктивних стебел та довжину колоса без остюків 

 (загальна лінійна модель)  

Показник SS Ступені волі MS F–відношення p–рівень 

Кількість продуктивних стебел, шт/м² (R
2
 = 0,78) 

Константа 18,4 1 18,39 0,04 0,68 

Густота стоянння 570,7 1 570,71 1,35 0,13 

Спосіб обробітку 2926,5 3 975,48 2,31 0,04 

Помилка 6324,5 15 421,63 – – 

Довжина колоса без остюків, см (R
2
 = 0,64) 

Константа 0,00 1 0,00 0,00 0,95 

Густота стоянння 0,34 1 0,34 4,32 0,06 

Кількість стебел 0,58 1 0,58 7,33 0,02 

Спосіб обробітку 0,17 3 0,06 0,71 0,56 

Помилка 1,12 14 0,08 – – 
 

Умовні позначки: SS – сума квадратів; MS – середня сума квадратів 

 

Одержані дані свідчать про те, що кількість продуктивних стебел на 

одиницю площі найбільша при оранці на глибину 25–27 см, а найменша – 

при нульовому обробітку (рис. 7.10). Довжина колоса без остюків не зале-

жить від способу обробітку ґрунту, але залежить від густоти стояння та кіль-

кості продуктивних стебел. Кореляційний аналіз вказав на наявність значно-

го взаємозв’язку між показниками врожаю ячменю (табл. 7.10). 

Кількість рослин до збирання тісно корелює з кількістю продуктивних 

стебел та урожайністю. Кількість продуктиних стебел також корелює з уро-

жайністю та від’ємно корелює з довжиною колоса без остюків. Останій пока-

зник також корелює з висотою рослини, довжиною колоса та кількістю зерен 
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з колоса. Маса зерен з колоса корелює з масою 1000 зерен та, і як останній 

показник, – з урожайністю. 
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Рис. 7.10. Залежність кількості продуктивних стебел (шт/м²) від спосо-

бу механічного обробітку ґрунту 

Таблиця 7.10 

Кореляційна матриця показників урожаю ячменю ярого 

(статистично вірогідні коефіцієнти) 

№ Показник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Кількість рослин до 

збирання, шт/м² 
1,00 0,79 – – – – – – 0,46 

2 
Кількість продуктив-

них стебел, шт/м² 
0,79 1,00 –0,48 – – – – – 0,62 

3 
Довжина колоса без 

остюків, см 
– –0,48 1,00 0,49 0,32 0,54 – – – 

4 Висота рослини, см – – 0,49 1,00 – – 0,36 0,31 – 

5 Довжина колоса, см – – 0,32 – 1,00 0,55 0,41 – – 

6 
Кількість зерен з коло-

са, шт 
– – 0,54 – 0,55 1,00 0,69 – – 

7 Маса зерен з колоса, г – – – 0,36 0,41 0,69 1,00 0,86 0,77 

8 Маса 1000 зерен, г – – – 0,31 – – 0,86 1,00 0,81 

9 Урожайність, т/га – 0,62 – – – – 0,77 0,81 1,00 
 

Більш просунутим розвитком кореляційного аналізу є аналіз головних 

компонент. Він дозволив встановити, що перші три головні компоненти, вла-

сне число яких переважає одиницю, здатні пояснити 82,12 % мінливості про-

стору ознак (рис. 7.11).  



 163 

  37.00%

  29.71%

  15.41%

   9.84%

   5.75%

   1.59%
    .46%    .23%    .01%

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Порядок власних чисел

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

В
л

а
с
н
е

 ч
и

с
л

о

 

Рис. 7.11. Власні числа кореляційної матриці показників врожайності 

ячменю ярого 

Перша головна компонента може бути ідентифікована як маркер зага-

льної врожайності ячменю, так як вона характеризується високими коефіціє-

нтами кореляції з усіма показниками врожайності (табл. 7.11).  

Таблиця 7.11 

Факторні координати показників, основані на коефіцієнтах 

 кореляції 

№ Показник PC 1 PC 2 PC 3 

1 Кількість рослин до збирання, шт/м² –0,16 0,73 0,58 

2 Кількість продуктивних стебел, шт/м² –0,14 0,93 0,11 

3 Довжина колоса без остюків, см –0,26 –0,65 0,64 

4 Висота рослини, см –0,48 –0,08 0,67 

5 Довжина колоса, см –0,54 –0,35 0,12 

6 Кількість зерен з колоса, шт –0,64 –0,62 –0,16 

7 Маса зерен з колоса, г –0,96 –0,11 –0,21 

8 Маса 1000 зерен, г –0,83 0,26 –0,32 

9 Урожайність, т/га –0,84 0,51 –0,10 
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Головна компонента 2 також корелює з урожайністю. За умовами ана-

лізу головних компонент, головні компоненти є ортогональними латентними 

змінними, тобто такими, що змінюються незалежно одна від іншої. Таким 

чином, урожайність ячменю визначається по міншій мірі двома причинами, 

які відображаються відповідними головними компонентами.  

Головна компонента 2 відображає зворотню варіабельність таких пока-

зників, як урожайність, щільність стояння, кількість продуктивних стебел, 

маса 1000 зерен з одного боку та довжина колоса без остюків, довжина коло-

са, кількість зерен з колоса – з іншого. Головна компонента 3 відображає ва-

ріабельность показників, які безпосередньо не впливають на врожайність. 

Головна компонента 1 не залежить від способу механічного обробітку ґрунту 

(F = 0,96, p = 0,44). Головні компоненти 2 та 3 від способу механічного обро-

бітку залежать (F = 16,67, p = 0,00 та F = 7,13, p = 0,00 відповідно). 

Таким чином, є важливий аспект варіабельності агроекологічних влас-

тивосте йпосіву ячменю, який призводить к мінливості одержаного врожаю, 

але який не знаходиться у залежності від способу обробітку ґрунту. Крім то-

го, є два інших аспекти, які зазнають впливу механічного обробітку, але тіль-

ки один з них (головна компонента 2) пов’язаний з мінливістю урожаю.  

Одержані дані свідчать про те, що найбільші значення, які відповіда-

ють найбільшій врожайності, головна компонента 2 набуває при оранці на 

глибину 25–27 см, трохи менші значення спостерігаються при чизелюванні 

на глибину 40 см (рис. 7.12).  

Найменіші значення для головної компоненти 2 властиві для ґрунтоз-

берігаючої оранці та нульовому обробітку ґрунту. 

Головна компонента 3 набуває максимальних значень при оранці на 

глибину 25–27 см та ґрунтозахисному обробітку, а найменших значень – при 

чизелюванні та нульовому обробітку. 
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Рис. 7.12. Залежність варіювання головних компонент 2 та 3 від спосо-

бів механічного обробітку ґрунту 
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7.3. Структура урожайності гороху 

Структура урожайності гороху, який було одержано у 2012 році, наве-

дено в таблиці 7.12. 

Таблиця 7.12 

Структура урожайності гороху 

Показник 
Оранка,  

25–27 см 

Чизелюван-

ня, 40 см 

Ґрунтозахис-

на, мілка,  

4–6 см 

No–till 

Кількість рослин на 1 м
2
 101,00±2,39 100,40±1,50 107,00±1,41 94,40±2,01 

Довжина рослини, см 66,76±3,56 61,48±1,57 63,20±0,91 56,50±1,73 

Кількість бобів з рослини, шт 3,20±0,12 3,18±0,15 2,98±0,09 3,60±0,20 

Кількість зерен з рослини, шт 15,52±0,73 13,60±0,54 11,64±0,99 12,42±1,26 

Маса зерен з рослини, г 4,16±0,29 3,76±0,23 3,29±0,21 3,54±0,37 

Маса зерен з 1 боба, г 1,21±0,03 1,17±0,07 1,11±0,04 1,07±0,04 

Маса 1000 зерен, г 266,89±6,36 285,64±16,01 284,87±7,50 284,87±2,83 

Біологічна урожайність, ц/га 41,60±3,22 37,73±2,10 35,08±1,93 37,74±2,53 

 

Встановлено, що на квадратний метр приходилось від 94,40 до 107,00 

рослин гороху в залежності від способу механічного обробітку ґрунту. Дов-

жина рослин гороху складала 56,5–66,76 см. Одна рослина містить 2,98–3,60 

бобів, у яких знаходиться 11,64–15,52 зерен. Зерна важать 3,29–4,16 г. З од-

ного боба можна зібрати 1,07–1,21 г бобів. 1000 зерен мають вагу 266,89–

285,64 г. Рівень урожайності склав 35,08–41,60 ц/га. 

Способи механічного обробітку ґрунту як агроекологічний чинник ви-

значають 58 % варіабельності кількості рослин на один квадратний метр  

(F = 7,57, р = 0,00). Найбільшого значення цей показник набуває при ґрунто-

захисному обробітку, а найменшого – при нульовому обробітку  

(рис. 7.13). 
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Рис. 7.13. Залежність кількості рослин на 1 м
2
 від способу механічного 

обробітку ґрунту. 

Кількість рослин на одиницю площі та способи обробітку ґрунту пояс-

нюють 67 % варіабельності довжини рослин (F = 7,78, р = 0,00). Зі збільшен-

ням щільності рослин збільшується їх довжина (r = 0,65, p =0,00). Найбільшої 

довжини сягають рослини при оранці на глибину 25–27 см (рис. 7.14).  
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Рис. 7.14. Залежність дожини рослин гороху від способу механічного 

обробітку ґрунту 

При чизельному обробітку ґрунту цей показник дещо знижується та ся-

гає найменших значень при ґрунтозахисному та нульовому обробітках ґрун-

ту. 



 168 

Розглянуті раніше показники статистично вірогідно визначають кіль-

кість бобів на рослині (табл. 7.13). 

Таблиця 7.13 

Оцінка впливу способу механічного обробітку на кількість бобів  

на одній рослині (загальна лінійна модель)  

Показник SS 
Ступені 

волі 
MS 

F–

відношення 

p–

рівень 

Коефіцієнт 0,75 1 0,75 16,43 0,00 

Кількість_рослин_на_1_кв.м 0,66 1 0,66 14,32 0,00 

Довжина_рослини,_см 1,04 1 1,04 22,56 0,00 

Спосіб обробітку 0,82 3 0,27 5,93 0,01 

Помилка 0,64 14 0,05 – – 
 

Умовні позначки: SS – сума квадратів; MS – середня сума квадратів 

 

Між кількістью рослин на одиницю площа та кількістю рослин на од-

ній рослині існує статистично вірогідний зворотній кореляційний зв’язок  

(r = –0,55, p =0,00). У межах попарного порівняння між довжиною рослини та 

кількістю бобів кореляційного зв’язку немає (r = –0,04, p =0,87). Таким чи-

ном, між цими показниками зв’язок можна встановити у рамках загальної лі-

нійної моделі з урахуванням агроекологічних взаємодій та способу механіч-

ного обробітку ґрунту.  

За нульового обробітку ґрунту спостерігається найбільша кількість бо-

бів на одній рослині (рис. 7.15). Трохи менше цей показник характерний для 

ґрунтозахисного обробітку та чизелювання, а значно менший – для оранки на 

глибину 25–27 см. Кількість зерен на одній рослині визначається переважно 

кількістю бобів на рослині та способом механічного обробітку ґрунту 

(табл. 7.14). Між кількістю зерен та кількістю бобів на рослині існує статис-

тично вірогідний позитивний кореляційний зв’язок (r = 0,43, p =0,05). Цей 

зв’язок у рамках загальної лінійної моделі затіняє наявний попарний кореля-

ційний зв’язок кількості зерен на рослині з її дожиною (r = 0,52, p =0,02). 
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Рис. 7.15. Залежність кількості бобів на одній рослині від способу ме-

ханічного обробітку ґрунту 

Таблиця 7.14 

Оцінка впливу способу механічного обробітку на кількість зерен  

на одній рослині (загальна лінійна модель)  

Показник SS 
Ступені 

волі 
MS 

F–

відношення 

p–

рівень 

Коефіцієнт 1,92 1 1,92 1,10 0,31 

Кіль-

кість_рослин_на_1_кв.м 
1,76 1 1,76 1,01 0,33 

Довжина_рослини,_см 0,49 1 0,49 0,28 0,60 

Кількість бобів з рослини, 

шт 
15,58 1 15,58 8,94 0,01 

Спосіб обробітку 19,67 3 6,56 3,76 0,04 

Помилка 22,66 13 1,74 – – 
 

Умовні позначки: SS – сума квадратів; MS – середня сума квадратів 

 

Найбільша кількість зерен на одній рослині встановлена за умови оран-

ки на глибину 25–27 см (рис. 7.16). Зменшення цього показнику відбувається 

у порядку оранка 25–27 см → чизелювання 40 см → мілка оранка → нульо-

вий обробіток. Кореляційний аналіз дозволяє встановити характер взає-

мозв’язків між показниками структру и врожаю гороху (табл. 7.15). Аналіз 

свідчить про те, що біологічна врожайність корелює з такими показниками, 
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як довжина рослини, кількість бобів та кількість зерен на одній рослині, маса 

зерен з рослини та маса зерен з одного боба.  
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Рис. 7.16. Залежність кількості зерен на одній рослині від способу механічно-

го обробітку ґрунту 

Таблиця 7.15 

Кореляційна матриця показників структури урожайності гороху  

(статистично вірогідні коефіцієнти) 

№ 
 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кількість рослин на 1 кв.м 1,00 0,65 –0,55 – – – – – 

2 Довжина рослини, см 0,65 1,00 – 0,52 0,42 – – 0,43 

3 
Кількість бобів з рослини, 

шт 
– – 1,00 0,43 0,48 – – 0,35 

4 
Кількість зерен з рослини, 

шт 
– 0,52 0,43 1,00 0,91 0,62 – 0,76 

5 Маса зерен з рослини, г – 0,42 0,48 0,91 1,00 0,66 – 0,90 

6 Маса зерен з 1 боба, г – – – 0,62 0,66 1,00 – 0,51 

7 Маса 1000 зерен, г – – – – – – 1,00 – 

8 
Біологічна урожайність, 

ц/га 
– 0,43 0,35 0,76 0,90 0,51 – 1,00 

 

Аналіз головних компонент свідчить про те, що варіювання показників 

структури врожайності гороху може бути відображено за допомогою перших 

трьох головних компонент, які разом пояснюють 83,48 % загальної варіабе-

льності простору ознак (рис. 7.17). 
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Рис. 7.17. Власні числа кореляційної матриці показників врожайності 

гороху 

Головна компонента 1 має високі коефіцієнти кореляції з усіма показ-

никами урожайності, за винятком кількості рослин на одиницю площі 

(табл. 7.16). Цю головну компоненту можна ідентифікувати як показник 

урожайності гороху. 

Таблиця 7.16 

Факторні координати показників, основані на коефіцієнтах кореляції 

Показники структури врожайності PC 1 PC 2 PC 3 

Кількість рослин на 1 кв.м 0,00 –0,95 0,11 

Довжина рослини, см –0,55 –0,70 –0,10 

Кількість бобів з рослини, шт –0,46 0,68 –0,09 

Кількість зерен з рослини, шт –0,94 0,02 –0,23 

Маса зерен з рослини, г –0,97 0,10 –0,07 

Маса зерен з 1 боба, г –0,72 –0,03 0,39 

Маса 1000 зерен, г –0,11 0,12 0,95 

Біологічна урожайність, ц/га –0,89 –0,04 –0,02 

 

За визначенням, інші головні компоненти ортогональні першій і таким 

чином від неє є незалежними. Ці компоненти не корелюють з урожаєм, таким 

чином урожай, визначається дією однієї сукупності чинників. Але існують 

інші компоненти мінливості показників структури урожайності, які не 

пов’язані безпосередньо з врожайністю цієї культури. Це показник кількості 
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рослин на одиницю площі. Він зворотнім чином пов’язаний з кількістю бобів 

на одній рослині, що відображено в особливостях головної компоненти 2. 

Головна компонента 3 в основному відображає варіювання маси 1000 зерен 

та маси одного боба. Способи механічного обробітку ґрунту впливають на 

значення головної компоненти 1 (F = 3,21, p = 0,05) (рис. 7.18).  
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Рис. 7.18. Залежність показників головних компонент від способів  

механічного обробітку ґрунту 

Найменші значення цієї компоненти (та, відповідно, найбільші показ-

ники врожайності) характерні для оранки на глибину 25–27 см. Найбільші 

показники цієї головної компоненти відповідають нульовому та мінімально-

му обробіткам. Спосіб механічного обробітку ґрунту також впливае на голо-

вну компоненту 2 (F = 10,81, p = 0,00). Характерною особливістю цієї компо-

ненти є значне підвищення значень за умови нульового обробітку ґрунту, що 
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відповідає значному переважанню кількості бобів на одній рослині на фоні 

зниження кількості рослин на одиницю площі. Ще раз слід відзначити, що ці 

варіації показників урожайності у кінцевому ітозі не призводять к змінам 

урожайності гороху. Головна компонента 3 не зазнає впливу способів обробі-

тку ґрунту (F = 1,02, p = 0,41). 

Висновки по розділу 

1. Структура показників урожайності кукурудзи може бути описана за 

допомогою трьох головних компонент, які разом пояснюють 84,58 % варіа-

бельності простору ознак. Головні компоненти 1 та 3 статистично вірогідно 

залежать від способу механічного обробітку ґрунту, а головна компонента 2 

від способу механічного обробітку не залежить. За головною  компонентою 1 

найбільша врожайність може бути одержана при чизельному обробітку, а за 

головною компонентою 3 – при нульовому обробітку. Обидві компоненти 

вказують на найменший урожай при оранці на глибину 25–27 см. 

2. Структура показників урожайності ячменю ярого може бути описа-

на за допомогою трьох головних компонент, які разом пояснюють 82,12 % 

варіабельності простору ознак. Перша головна компонента може бути іден-

тифікована як маркер загальної врожайності ячменю. Головна компонента 2 

також корелює з урожайністю. Головна компонента 3 відображає варіабель-

ность показників, які безпосередньо не впливають на врожайність. Головна 

компонента 1 не залежить від способу механічного обробітку ґрунту, компо-

ненти 2 та 3 від них залежать. Найбільший врожай ячсеню ярого встановлений 

для оранки на глибину 25–27 см, а найменший – для нульового обробітку. 

3. Варіювання показників структури врожайності гороху може бути 

відображено за допомогою перших трьох головних компонент, які разом по-

яснюють 83,48 % загальної варіабельності простору ознак. Головну компоне-

нту 1 можна ідентифікувати як показник урожайності гороху. Ця компонента 

залежить від способів механічного обробітку ґрунту таким чином, що найбі-

льший урожай відповідає оранці на глибину 25–27 см, а найменший – нульо-

вому та мінімальному обробіткам.  



 174 

ВИСНОВКИ 

1. Аналіз головних компонент варіювання едафічних показників під 

впливом різних способів обробітку ґрунту дозволив встановити, що чотири 

головні компоненти, власні числа яких перевищують одиницю, описують 

96,14 % мінливості простору змінних. Перша компонента пояснює 47,22 % 

варіювання ознак та значно корелює з вмістом у ґрунті фосфору та калію, а 

також нелінійних похідних від цих змінних. Головна компонента 2 описує 

25,20 % варіабельності простору ознак та пов’язана з мінливістю таких пока-

зників, як гумус, рН та азот. Головна компонента 3 описує 12,69 % варіабе-

льності простору ознак та сильно корелює з рН та вмістом азоту, калію та 

фосфору. Головна компонента 4 описує 11,03 % варіабельності простору 

ознак. Вона корелює з усіма дослідженими показниками та найбільш чутлива 

до вмісту гумусу та показнику рН. 

2. Головні компоненти можна інтерпретувати за допомогою агроеко-

логічних факторів. Фактор сезону статистично вірогідно впливає на дві з го-

ловних компонент, фактор сільськогосподарської культури – на три з встано-

влених компонент, спосіб механічного обробітку впливає  на три з головних 

компонент. Статистично вірогідним є вплив взаємодії сезону та культури 

(три головні компоненти) та потрійної взаємодії сезону, культури та способу 

обробітку. Фактори сільськогосподарської культури та сезонності є найваж-

ливішими екологічними факторами, які визначають динаміку едафічних по-

казників. Саме через вплив цих факторів переломлюється вплив способів ме-

ханічного обробітку на протікання ґрунтових процесів. 

3. Для дискримінації способів механічного обробітку ґрунту за їх 

впливом на динаміку ґрунтових властивостей, можуть бути застосовані два 

канонічних кореня. Найважливішими для диференціації способів механічно-

го обробітку ґрунту є такі едафічні показники, як уміст гумусу, азоту, фосфо-

ру та калію, а також похідні від них нелінійні змінні – [рН]
2
, [Р2О5]

2
, 

[рН]·[Р2О5], [рН]·[K2O]. За едафічними показниками можно вірно ідентифіку-

вати спосіб механічного обробітку ґрунту в 56,75 % випадків. Найбільшою 
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специфічністю характеризується вплив чизелювання (70,00 % вірних класи-

фікацій), а найменшою – оранка на глибину 25–27 см (48,33 вірних класифі-

кацій). 

4. В угрупованні бур’янів, насіння яких виявлено у ґрунті дослідного 

поля, однорічники складають 99,37 % від загальної кількості насіння. Трофо-

топ дослідженого поля за екоморфічною структурою угруповання бур’янів 

можна визначити як середньобагатий, а гігротоп – як свіжуватий. Переважну 

більшість угруповання складають представники мезотермів (56,62 %), які по-

ходять з помірного поясу. Різноманітна термофорфічна структура угрупован-

ня бур’янів свідчить про високий рівень їх адаптації до значного діапазону 

термічних умов. Діаспорохорія серед досліджуваного угруповання відбува-

ється за допомогою трьох головних типів: балісти  (45,59 %), барохори 

(25,34 %), синзоохори та балісти (28,36 %). 

5. Індикатором нульового обробітку є насіння Plantago major. Galium 

aparine найчастіше зустрічається у посівах при нулььовому обробітку та при 

чизелювані. Індикатором оранки на глибину 25–27 см є Convolvulus arvensis, 

індикаторами чизелювання є  Fumaria officinalis та Cirsium arvense. Чизелю-

вання сприяє найбільшій засміченості полів насіннями бур’янів. Зона найбі-

льшої заміченності не співпадає з зоною найбільшого видового різноманіття 

угруповання бур’янів. Для ґрунтозахисної оранки властивий найвищий рі-

вень видового різноманіття бур’янів. 

6. Характер впливу способу обробітку ґрунту на чисельність грибів за-

лежить від сільськогосподарської культури. Для ячменю чітко позначена за-

кономірність, за якої при нульовому та мінімальному обробітку ґрунту чисе-

льність грибів найбільша, а при оранці та чизелювані цей показник значно 

зменшується. Для кукурудзи відсутні статистично вірогідні залежності чисе-

льності грибів від способу механічного обробітку ґрунту. При нульовому та 

мілкому обробітку чисельність бактерій у посівах кукурудзи та ячменю не 

відрізняються. Але при оранці на глибину 25–27 см та чизелювані у посівах 

кукурудзи чисельність бактерій суттєво перевищує чисельність у посівах яч-
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меню. Для посів кукурудзи характерний загальний більш високий фон чисе-

льності актиноміцетів та більш повільна профільна мінливість. Для посівів 

ячменю спостерігаються контрастні перебудови чисельності профілем, які 

більш чутливі до способів механічного обробітку ґрунту. 

7. Структура показників урожайності кукурудзи може бути описана за 

допомогою трьох головних компонент, які разом пояснюють 84,58 % варіа-

бельності простору ознак. Головні компоненти 1 та 3 статистично вірогідно 

залежать від способу механічного обробітку ґрунту, а головна компонента 2 

від способу механічного обробітку не залежить. За головною  компонентою 1 

найбільша врожайність може бути одержана при чизельному обробітку, а за 

головною компонентою 3 – при нульовому обробітку. Обидві компоненти 

вказують на найменший урожай при оранці на глибину 25–27 см. 

8. Структура показників урожайності ячменю ярого може бути описа-

на за допомогою трьох головних компонент, які разом пояснюють 82,12 % 

варіабельності простору ознак. Перша головна компонента може бути іден-

тифікована як маркер загальної врожайності ячменю. Головна компонента 2 

також корелює з урожайністю. Головна компонента 3 відображає варіабель-

ность показників, які безпосередньо не впливають на врожайність. Головна 

компонента 1 не залежить від способу механічного обробітку ґрунту, компо-

ненти 2 та 3 від них залежать. Найбільший врожай ячсеню ярого встановлений 

для оранки на глибину 25–27 см, а найменший – для нульового обробітку. 

9. Варіювання показників структури врожайності гороху може бути 

відображено за допомогою перших трьох головних компонент, які разом по-

яснюють 83,48 % загальної варіабельності простору ознак. Головну компоне-

нту 1 можна ідентифікувати як показник урожайності гороху. Ця компонента 

залежить від способів механічного обробітку ґрунту таким чином, що найбі-

льший урожай відповідає оранці на глибину 25–27 см, а найменший – нульо-

вому та мінімальному обробіткам. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Результати дисертаційного дослідження рекомендовано використо-

вувати у практиці сільського господарства при плануванні технологій виро-

щування сільськогосподарських культур в Полтавський області та у регіонах, 

близьких за фізико-географічними характеристиками до цієї області. Прогно-

зування застосування різноманітних способів обробітку ґрунту проводити з 

урахуванням діагностики стану агроекосистеми та вірогідних трендів транс-

формації на основі дискримінантного простору. Для практичного застосу-

вання треба мати на увазі, що дискримінантний простір є інтерактивним ін-

струментом, який може змінюватися з набуттям нових фактичних даних у 

процесі сільськогосподарської практики.  

2. Важливим інструментом оцінки стану агроекосистеми є екоморфічні 

спектри рослин, які формують банк насіння. Динаміка цього показника вка-

зує як на фітосанітарний стан поля як цільової функції при оптимізації тех-

нологій вирощування, так і на динаміку едафічних умов, які у кінцевому ре-

зультаті визначають врожайність.  

3. Планування застосування добрив проводити з урахуванням ком-

плексної взаємодії таких обставин, як властивості сільськогосподарської 

культури та її попередників у сівозміні, глибини оранки та її якісних харак-

теристик. Важливою особливістю агроекоситеми, яку слід враховувати в 

практиці сільськогосподарського виробництва, є її пам’ять, яка обумовлена 

пам’яттю ґрунту. Всі агроекологічні стимули у теперішньому часі мають за-

тухаючі, але тривалі наслідки у майбутньому.  

4. Агроекологічні умови по-різному впливають на показники структури 

урожайності сільськогосподарських культур. Слід враховувати, що один кін-

цевий результат може бути досягнутий різними практичними стратегіями, 

вибір яких зумовлений комплексом цілей агропромислового підприємства як 

суб’єкту агроекологічних та економічних взаємовідносин.  
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