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Постановка проблеми Збереження і відтво- 
рення родючості ґрунту в комплексі з використан- 
ням екологобезпечних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур є актуальною зада- 
чею сучасності. Інтенсивне використання ґрунтів 
впливає на його властивості, змінюючи хімічний 
склад, фізико-хімічну структуру, вміст та склад 
гумусу. Цим зумовлені значні порушення функціо- 
нування ґрунту як природного тіла, формування 
його живої фази і, передусім, мікрофлори. 

Різні агротехнічні заходи, особливо на темно- 
каштанових ґрунтах, призводять до розбалансу- 
вання природного функціонування біологічної сис- 
теми ґрунту та істотних змін у чисельності і струк- 
турно-функціональних особливостях мікробних 
угрупувань, процесах ґрунтової біодинаміки. У 
зв’язку з цим, врахування мікробіологічних і біохі- 
мічних факторів у землеробстві дасть змогу підви- 
щити ефективність сільськогосподарського вироб- 
ництва, забезпечити його природоохоронний хара- 
ктер і стабільність. 

Стан вивченості питання. Відомо, що мікро- 
біології відведено особливе місце у пізнанні живої 
природи. Саме дослідження розвитку мікрофлори 
та особливостей розвитку мікроорганізмів за різних 
систем удобрення і основного обробітку грунту 
відіграє вагому роль у підтриманні родючості ґрун- 
тів [1, 2]. 

Одним з основних шляхів перетворення азоту 
в ґрунті є розкладання білків мікроорганізмами, 
який дістав назву процесу амоніфікації. Це склад- 
ний багатофазовий процес, кінцеві результати 
якого залежать від будови й складу білка та гідро- 
термічних умов у яких відбувається розкладання, а 
також від збудників, що його спричиняють. Пер- 
винними продуктами гідролізу білків є пептони і 
пептиди, які далі розщеплюються до кінцевих про- 
дуктів гідролізу – амінокислот, а останні викорис- 
товуються мікробними організмами і перетворю- 
ються ними на аміак та інші сполуки залежно від 
природи самих амінокислот і ферментів мікроорга- 
нізмів [3, 4]. 

Між амоніфікувальними та нітрифікувальними 
бактеріями існує метабіоз, інтенсивність якого 
залежить від ґрунтового покриву, основного обро- 
бітку та глибини загортання післяжнивних решток. 
Чим орний шар ґрунту багатший на органічну ре- 
човину, тим у ньому більше може накопичуватися 
азотної кислоти. Водночас солі азотної кислоти, на 
відміну від амонійних, можуть легко вимиватися з 

ґрунту, а це істотно знижує коефіцієнт використан- 
ня нітратів рослинами [5, 6]. 

Тому застосування систем обробітку ґрунту з 
загортанням післяжнивних решток в найбільш 
сприятливі гідротермічні умови для діяльності 
амоніфікувальних і нітрофікувальних мікроорганіз- 
мів, що забезпечують їх швидке розкладання і 
мінералізацію, є важливим ресурсом для накопи- 
чення азотних сполук в ґрунті. 

Завдання і методика досліджень. Мета до- 
сліджень полягала в розробленні нових способів і 
встановленні глибини обробітку ґрунту, що сприя- 
ють покращенню азотного режиму грунту на фоні 
інокуляції насіння сої штамом бактерій АБМ. 

Дослід закладено на темно-каштановому 
слабосолонцюватому середньосуглинковому ґрунті 
Асканійської державної сільськогосподарської 
дослідної станції Інституту зрошуваного землероб- 
ства НААН України, яке розташоване в Сухостепо- 
вій ґрунтово-екологічній підзоні південної частини 
Степової зони на Каховському зрошувальному 
масиві. 

В орному шарі ґрунту міститься 2,28% гумусу, 
валових форм азоту, фосфору та калію 0,18, 0,16, 
2,7% відповідно, рН водної витяжки 7,0-7,2. Най- 
менша вологомісткість шару ґрунту 0-100 см –  
21,5 %, вологість в’янення – 9,1 %, вміст водостій- 
ких агрегатів – 34,1 %, рівноважна щільність скла- 
дення – 1,42 г/см3, пористість – 49,2 %. 

Польовий дослід з вивчення впливу способів 
та глибини основного обробітку ґрунту в сівозміні 
на забезпеченність посівів сої елементами мінера- 
льного живлення та умов формування продуктив- 
ності сорту сої Даная проводився в ланці плодоз- 
мінної сівозміни з таким чергуванням культур: соя 
– ячмінь озимий – кукурудза на зерно на фоні за- 
стосування полицевих, безполицевих і диференці- 
йованих систем основного обробітку. Соя в сіво- 
зміні розміщувалася після кукурудзи на зерно. 

Схемою досліду передбачалося вивчити п’ять 
способів основного обробітку ґрунту – фактор А: 

– оранка на глибину 23-25см у системі різног- 
либинного полицевого обробітку в сівозміні (вар.1); 

– чизельний обробіток на 23-25см у системі 
різноглибинного безполицевого розпушування 
протягом ротації сівозміни (вар.2); 

– дисковий на глибину 12-14 см у системі од- 
ноглибинного мілкого безполицевого розпушуван- 
ня під усі культури сівозміни (вар.3); 
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