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АНОТАЦІЯ
Метою роботи було показати можливість зменшення негативного впливу гербіцидів
різного класу небезпечності на основні еколого-трофічні групи мікроорганізмів
(мікроорганізми, що мобілізують органічні та мінеральні форми азоту, актиноміцети,
оліготрофи, олігонітрофільні та асоціативні азотфіксувальні мікроорганізми,
мікроскопічні гриби, мікроорганізми, що мобілізують органічні та мінеральні форми
фосфору) у чорноземі опідзоленому, за сукупного застосування гербіцидів з
елементами біологізації землеробства. Встановлено, що за допомогою різних способів
застосування органо-мінерального мікродобрива (одночасна обробка гербіцидом та
мікродобривом або обробка ґрунту гербіцидом з наступною обробкою мікродобривом
кукурудзи по листу) разом з гербіцидами (прометрин ІІІ клас небезпечності та
ацетохлор ІІ клас небезпечності), можливо зменшити негативний вплив діючих
речовин гербіцидів
на ґрунтові мікроорганізми. Встановлено, що за окремого
застосування гербіцидів відбувається як стимулювання окремих еколого-трофічних
груп мікроорганізмів, так і їх пригнічення. Так, застосування гербіциду з діючою
речовиною прометрин викликає зростання впродовж вегетації чисельності
мікроорганізмів, що мобілізують органічні та мінеральні форми азоту а також
актиноміцетів, а застосування гербіциду з діючою речовиною ацетохлор викликає
зменшення їх чисельності. По-іншому гербіциди впливають на мікроорганізми, що
мобілізують органічні та мінеральні форми фосфору: ацетохлор стимулює зростання
чисельності мікроорганізмів цих еколого-торфічних груп, а прометрин, навпаки,
пригнічує. Застосування з гербіцидами органо-мінерального мікродобрива, як правило,
на початку вегетації призводить до пригнічення мікрофлори чорнозему опідзоленого,
але впродовж вегетації на цих варіантах спостерігається значна активність
мікрофлори. За одночасного застосування гербіцидів, що містять ацетохлор та органомінерального мікродобрива, а також при застосуванні гербіциду з діючою речовиною
прометрин та наступною обробкою мікродобривом по листу кукурудзи збільшується
біогенність чорнозему опідзоленого та підвищується врожай Zea mays L, про що
свідчать розраховані коефіцієнти оліготрофності, мінералізації, олігонітрофільності та
показник мікробіологічної трансформації органічної речовини ґрунту.
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ABSTRACT
The aim of the work was to show the possibility of reducing the negative impact of
herbicides of different danger classes on the main ecological and trophic groups of
microorganisms (microorganisms mobilizing organic and mineral forms of nitrogen,
actinomycetes, oligotrophs, oligonitrophilic and associative nitrogen fixing
microorganisms, microscopic fungi, microorganisms mobilizing organic and mineral
forms of phosphorus) in chernozem podzolized, with the joint use of herbicides with
elements of the biologicalization of agriculture. It has been established that with the
help of different methods of application of organo-mineral microfertilizer
(simultaneous treatment with herbicide and microfertilizer or treatment of soil with a
herbicide with subsequent processing of corn microfertilizer by leaf) together with
herbicides (promethrin III class of hazard and acetohlor II class of hazard), it is
possible to reduce the negative influence of active substances of herbicides on soil
microorganisms. It is established that for a separate application of herbicides as
the stimulation of certain ecological trophic groups of microorganisms, and their
inhibition occur. The application of herbicide with the active substance of
promethrin causes an increase in the number of microorganisms mobilizing organic
and mineral forms of nitrogen and actinomycetes, and the application of a
herbicide with the active substance acetochlor causes them to decrease. In
another way, herbicides affect microorganisms that mobilize organic and mineral
forms of phosphorus: acetochlor stimulates the growth of the number of
microorganisms in these ecologotorphic groups, and promethrin, by contrast,
suppresses. Application of herbicides organomineral microfertilizers, as a rule, at
the beginning of the vegetation leads to inhibition of the microflora of chernozem
podzolized, but during the vegetation in these variants, there is a significant activity
of the microflora. With the simultaneous use of herbicides containing acetochlor
and organo-mineral microfertilizers, as well as applying a herbicide with the active
substance of promethrin and the subsequent processing of microfertilizer on a corn
leaf the biogenicity of Chernozem podzolized increases and the Zea mays L. yield
increases, as evidenced by the calculated oligotrophic coefficients, mineralization,
oligonitrophility and the microbiological transformation of the organic matter of the
soil.
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УДК 631.461
Влияние органоминерального микроудобрения как средства ослабления негативного действия
гербицидов на почвенные микроорганизмы
А. Б. Рокитянский
ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского», Харьков, Украина;
Е-mail: artemborisovichro@gmail.com
Целью работы было показать возможность уменьшения негативного влияния гербицидов разного класса
опасности на основные эколого-трофические группы микроорганизмов (микроорганизмы, мобилизующие
органические и минеральные формы азота, актиномицеты, олиготрофы, олигонитрофильные и ассоциативные
азотфиксирующие микроорганизмы, микроскопические грибы, микроорганизмы, мобилизующие органические и
минеральные формы фосфора) в черноземе оподзоленном, по совокупному применению гербицидов с
элементами биологизации земледелия. Установлено, что с помощью различных способов применения
органоминерального микроудобрения (одновременная обработка гербицидом и микроудобрением или
обработка почвы гербицидом с последующей обработкой микроудобрением по листу кукурузы) вместе с
гербицидами (прометрин III класс опасности и ацетохлор II класс опасности), возможно уменьшить негативное
влияние действующих веществ гербицидов на почвенные микроорганизмы. Установлено, что отдельное
применения гербицидов приводит, как к стимулированию отдельных эколого-трофических групп
микроорганизмов, так и их угнетению. Так, применение гербицида с действующим веществом прометрин,
стимулирует рост микроорганизмов, которые мобилизуют органические и минеральные формы азота, а также
актиномицетов, в то время как применение гербицида с действующим веществом ацетохлор вызывает их
уменьшения. По-иному гербициды влияют на микроорганизмы, которые мобилизируют органические и
минеральные формы фосфора: ацетохлор стимулирует рост численности микроорганизмов этих экологоторфических групп, а прометрин, наоборот, угнетает. Применение наряду с гербицидами органоминерального

микроудобрения, как правило, в начале вегетации приводит к угнетению микрофлоры чернозема
оподзоленного, но в течение вегетации на этих вариантах наблюдается значительная активность почвенной
микрофлоры. При одновременном применении гербицидов, содержащих ацетохлор и органоминерального
микроудобрения, а также при применении гербицида с действующим веществом прометрин с последующей
обработкой микроудобрением по листу кукурузы увеличивается биогеннисть чернозема оподзоленного и
повышается урожай Zea mays L., о чем свидетельствуют рассчитанные коэффициенты олиготрофности,
минерализации, олигонитрофильности и показатель микробиологической трансформации органического
вещества почвы.
Ключевые слова: ацетохлор; гербицид; почвенные микроорганизмы; действующее вещество; прометрин;
чернозем оподзоленный.

