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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Нині проблема зниження вмісту 

та погіршення якісного складу органічної речовини ґрунту набуває великої ваги, 

оскільки призводить до деградації ґрунту, зниження родючості та збільшення 

емісії вуглекислого газу в атмосферу. 

Значні втрати органічної речовини мають місце за інтенсивного обробітку 

ґрунтів у результаті зміщення рівноваги між процесами синтезу та розпаду гумусу 

в бік його розпаду через біологічну мінералізацію та зміну співвідношення між 

мінералізацією свіжої органічної речовини й стабілізацією новоутворених 

органічних речовин. У землеробстві однією з технологій повернення втраченого 

органічного вуглецю є мінімальні та нульові способи обробітку, які сприяють 

підвищенню органічної речовини й глобальній стабілізації вуглекислого газу. Але 

ефективність секвестрації вуглецю в ґрунті таких способів усе ж таки обмежена 

через те, що органічний вуглець швидко вивільнюється за повернення до оранки 

ґрунту (Медведєв В., Шикула М., Орлов Д., Лактіонов Н., Bayer C., Franzluebbers 

A., Garcı´a-Orenes F., Baldock J. та інші). 

Попри досить великий обсяг інформації щодо складу органічної речовини та 

фізико-хімічних властивостей гумусових речовин чорноземів за різних способів 

обробітку ґрунту (Лактіонов Н., Дегтярьов В., Бацула А., Скрильник Є., Цапко 

Ю., Орлов Д. та інші), увагу на сьогодні привертають такі питання: процеси та 

механізми формування й реагування окремих складових органічної речовини 

чорноземів, їх роль у фізіологічні дії на рослин та стабілізації гумусу. 

Задачами сучасної хімії гумусу є розкриття процесів реагування гумусових 

речовин у плані створення та розвитку технології управління органічною 

речовиною ґрунтів агроценозів, а також розробка інформативних показників 

оцінки гумусового стану. На основі досліджень Piccolo A., Spaccini R. та інших на 

базі сучасної агрегаційної супрамолекулярної парадигми реагування гумусових 

речовин розробили новітній спосіб підвищення секвестрації вуглецю орних 

ґрунтів на основі впливу на процес гідрофобної фіксації вуглецю за допомогою 

метал-каталітичних (порфіринів) технологій. Тому це обумовлює актуальну та 

гостру потребу вивчення процесів реагування гумусових молекул, що ведуть до 

структурування органічної речовини ґрунту для управління секвестрацією 

вуглецю та агрономічно цінним складом гумусу. 

У зв’язку з цим дослідження трансформації складу органічної речовини й 

процесів реагування та стабілізації гумінових кислот чорнозему типового за 

різного способу обробітку ґрунту в рамках сучасної парадигми гумусових 

речовин являє собою не тільки важливе фундаментальне та теоретичне, а й 

практичне значення в плані моніторингу гумусового стану і створення та 

розвитку технологій управління in situ органічною речовиною ґрунту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Експериментальні й теоретичні дослідження виконували за тематичними планами 

лабораторії органічних добрив і гумусу Національного наукового центру 
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«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» в рамках ПНД 

НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» (2011-2015 

рр.), завдання 01.00.08.01.Ф. «Теоретичне та технологічне обґрунтування методів 

управління трансформацією гумусового стану ґрунтів за агрогенним впливом 

різної інтенсивності» (№ ДР 0111U002991) та ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: 

прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» (2016-2020 рр.), 

завдання 01.03.03.01 Ф. «Наукові засади управління акумуляцією і 

трансформацією органічної речовини ґрунтів за антропогенного впливу різної 

інтенсивності» (№ ДР 0116U000601). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – встановити 

біотрансформацію складу органічної речовини ґрунту та гумінових кислот, які 

характеризують молекулярні біофізико-хімічні процеси формування та 

стабілізації гумусу за різного обробітку чорнозему типового. 
Відповідно до мети вирішували такі завдання: 

– визначити кількісний та якісний склад органічної речовини чорнозему 
типового; 

– визначити активність аеробної мікрофлори та біохімічної оксидредуктазної 
активності ґрунту; 

– виявити зміни фізико-хімічних властивостей, електронної структури, 
молекулярних параметрів гумінових кислот (розмір і молекулярний розподіл 
гумінових молекул) та структурного складу гумінових кислот чорнозему типового 
за різного обробітку ґрунту; 

– дослідити процес формування та реагування гумінових молекул чорнозему 
типового за різного обробітку ґрунту; 

– дослідити процеси перебудови міжмолекулярних сил та переорганізації 
гідрофобної конформації гумінової супраструктури чорнозему типового за 
різного обробітку ґрунту. 

Об’єкт досліджень – процеси біотрансформації складу органічної речовини 

чорнозему типового, процеси надмолекулярної агрегації та стабілізації 

конформації гумінових кислот чорнозему типового за різного обробітку ґрунту. 

Предмет дослідження – зміна складу органічної речовини ґрунту та 

біофізико-хімічних властивостей гумінових кислот чорнозему типового за різного 

обробітку ґрунту. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використовували 

низку теоретичних й експериментальних досліджень: польові – для встановлення 

впливу способів обробітку чорнозему типового на склад органічної речовини та 

біофізико-хімічні властивості гумінових кислот; лабораторно-аналітичні – для 

визначення кількісного та якісного складу органічної речовини ґрунту, активності 

аеробної мікрофлори; біофізико-хімічні методи – для визначення структурного 

складу, молекулярних параметрів, спектроскопічних властивостей та стану 

водного оточення екстрагованих гумінових кислот чорнозему типового; 

математичної статистики – для дисперсійного аналізу результатів дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Уперше детально досліджено біофізико-хімічні механізми реагування 

гумінових молекул чорнозему типового та їх зміни за різного обробітку ґрунту в 
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рамках сучасної супрамолекулярної парадигми й методики дослідження 

гумусових речовин із метою подальшої розробки наукової бази управління 

молекулярними процесами структурування органічної речовини чорноземів для 

поліпшення її якісного складу та підвищення секвестрації вуглецю в ґрунті. 

2. Уперше доведено, що зміни фізико-хімічних властивостей та 

молекулярних параметрів гумінових кислот чорнозему типового за різного 

обробітку залежать від процесів переорганізації динамічної гумінової 

супраструктури, що визначається перебудовою міжмолекулярних сил, що 

зумовлена її структурним складом і має велике значення для управління 

органічною речовиною ґрунту. 

3. Уперше досліджено рухомість гумінової супраструктури чорнозему 

типового за різного обробітку ґрунту методом діелектрометричної релаксаційної 

спектроскопії надвисокої частоти, що дає змогу визначити рухомість 

незахищених гідрофільних ділянок гумінових кислот. 

4. Удосконалено науково-методичний підхід до вивчення фізико-хімічних 

властивостей гумінових кислот, а саме: встановлено, що органічна кислота 

впливає на перебудову гідрофобної конформації гумінових кислот чорнозему 

типового, що дає змогу оцінити стійкість супраструктури гумінових кислот 

чорнозему типового залежно від способу обробітку ґрунту. 

5. Набуло подальшого розвитку питання управління гуміновою 

супраструктурою in situ для підвищення секвестрації органічного вуглецю та 

захисту біологічно активної лабільної частини органічної речовини чорнозему 

типового за різного обробітку ґрунту. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати проведених 

досліджень сприяють подальшому поглибленню фундаментально-теоретичних 

основ та наукових уявлень щодо динамічних молекулярних процесів та 

механізмів формування й перетворення гумусових речовин у рамках сучасної 

парадигми та методики досліджень хімії гумусових речовин. Отримані результати 

досліджень можуть бути використані під час розробки агротехнічних заходів із 

підвищення стабільності органічної речовини чорноземів типових, а також у 

науковому обґрунтуванні застосування мінімальних способів обробітку ґрунту 

даних агроекологічних умов та диференційованих систем обробітку. 

Результати біофізико-хімічних досліджень є науковою основою для 

розроблення технології управління структуруванням органічною речовиною 

ґрунту в умовах інтенсивного обробітку чорнозему типового для підвищення 

секвестрації вуглецю та фізіологічної активності гумусової системи. 

За матеріалами спектроскопічних досліджень електронної структури 

гумінових кислот чорнозему типового отримано патент на корисну модель № 

116281 «Спосіб визначення ефективної родючості ґрунту». Результати 

дисертаційної роботи використано в навчальному процесі Харківського 

національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва під час викладання 

дисциплін «Охорона і відтворення родючості ґрунтів», «Бонітування і якісна 

оцінка ґрунтів», «Технологія раціонального землекористування» та «Екологічне 
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ґрунтознавство» для здобувачів магістратури за спеціальністю 201 «Агрономія» 

ОПП «Експертна оцінка ґрунтів» (довідка від 03 жовтня 2018 року). 

Особистий внесок здобувача полягає у визначенні та обґрунтуванні мети, 

завдань, основних положень, що складають наукову новизну дисертації, 

розробленні програми й методики досліджень, організації їх проведення, 

формулюванні науково-обґрунтованих висновків. Автор здійснив інформаційний 

пошук, проаналізував і узагальнив дані переважно сучасних закордонних джерел, 

опанував сучасні методики досліджень. Дисертант особисто відібрав та 

підготував зразки для лабораторно-аналітичних робіт, провів лабораторні аналізи, 

екстрагував та підготував зразки гумінових кислот чорнозему типового для 

комплексного біофізико-хімічного аналізу. Фактичний матеріал, що наведений у 

дисертації, одержаний дисертантом або під керівництвом спеціалістів – 

співробітників наукових установ, де виконували фізико-хімічні аналізи. Аналіз 

експериментального матеріалу та його узагальнення автор виконав особисто. 

Публікації за темою дисертації підготовлено самостійно та у співавторстві. Зі 

спільних наукових публікацій у дисертаційній роботі автор використав тільки 

власні ідеї та отримані результати наукових досліджень. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

доповідали та обговорювали на IX з’їзді ґрунтознавців та агрохіміків України 

«Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра» (м. Харків, 17-21 вересня 2018 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Инновационные подходы и 

перспективные идеи молодых ученых в аграрной науке» (м. Кайнар, 17 листопада 

2017 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика 

актуальних наукових досліджень» (м. Львів, 27-28 жовтня 2017 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Інноваційні 

розробки молоді – агропромисловому виробництву» (Херсон, 28 квітня 2017 

року); Всеукраїнському науково-практичному круглому столі для молодих учених 

«Теорія і практика інноваційних розробок молодих вчених у ґрунтово-

агрохімічній науці» (м. Харків, 18-19 травня 2017 року); Міжнародній науково-

технічній конференції «Актуальные вопросы биологической физики и химии» (м. 

Севастополь, 17-21 серпня 2015 року); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих учених і спеціалістів «Нові рішення у ґрунтознавстві та 

агрохімії – запорука продовольчої безпеки та раціонального 

природокористування», присвяченої міжнародному року ґрунтів (м. Харків, 28-29 

травня 2015 року); Всеукраїнському науково-практичному семінарі молодих 

учених і спеціалістів «Сучасні напрями та перспективи розвитку української 

школи агрономічного ґрунтознавства» (м. Харків, 23-24 жовтня 2014 року). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць: 5 – у 

наукових фахових виданнях України, 1 – у закордонному виданні та 6 – у 

матеріалах з’їздів та конференцій. За результатами досліджень отримано 1 патент 

на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, шести розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел, який 

містить 284 найменувань, з яких 137 латиницею. В роботі подано 11 таблиць, з 
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яких 6 винесено в додатки, 51 рисунок, з яких 8 винесено в додатки. Дисертаційну 

роботу викладено на 201 сторінці комп’ютерного тексту (з них 132 сторінки 

основного тексту). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ОРГАНІЧНА РЕЧОВИНА ҐРУНТУ ТА СУЧАСНА ПАРАДИГМА ХІМІЇ 

ГУМУСОВИХ РЕЧОВИН (огляд наукової літератури) 

В розділі представлено огляд наукової літератури з позиції історичного 

розвитку, формування та досягнень сучасної парадигми хімії гумусових речовин, 

на базі якої розроблено новітню методику молекулярного фракціонування 

Humeomics для вивчення структурного складу гумусових речовин та передову 

каталітичну технологію підвищення секвестрації вуглецю орних ґрунтів через 

гідрофобну стабілізацію гумінової супраструктури реакцією полімеризації. 

Висвітлена сучасна парадигма гумусових речовин як великих за розмірами 

полідисперсних супрамолекулярних ансамблів, сформованих в результаті 

самоорганізації у водному розчині (або на мінералах) гетерогенних та менших за 

розмірами біомолекул і асоціатів, що утворені в результаті біодеградації 

органічних решток. Гумінова конформація таких супрамолекулярних ансамблів 

стабілізована слабкими мультидисперсійними гідрофобними силами (Ван дер 

Ваальса, π-π та СН-π), водневими та катіонними зв’язками. 

Проаналізовано роботи вітчизняних та закордонних учених щодо зміни 

кількісного та якісного складу чорноземів України та фізико-хімічних 

властивостей гумусових кислот за різного обробітку ґрунту. На основі аналізу 

літератури виявлено гостру потребу в досконалому та глибокому вивченні 

молекулярних механізмів реагування та поведінки гумусових кислот у процесах 

формування та стабілізації гумусу з позиції сучасного розуміння гумусових речовин. 

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Ґрунтові зразки відбирали щорічно в жовтні 2014-2016 рр. на дослідному полі 

кафедри землеробства ім. О. М. Можейка Харківського національного аграрного 

університету (ХНАУ) ім. В. В. Докучаєва з глибин 0-10 см; 0-20 см; 20-30 см. За 

варіантами: 1) оранка на глибину 20-22 см агрегатом ПЛН-4-35; 2) дискування на 

глибину 10-12 см агрегатом ДМТ-4; 3) нульовий обробіток (No till) – 

безпосередня сівба агрегатом Grateplains. Добрива не вносили. Ґрунт чорнозем 

типовий важкосуглинковий. Як контроль використовували чорнозем типовий, що 

знаходиться на дослідному полі ХНАУ ім. В. В. Докучаєва під 50-річним 

перелогом. 

Аналітичні, мікробіологічні та біофізико-хімічні дослідження проводили 

згідно з чинними стандартами та загальноприйнятими методиками, а саме:  

вміст загального органічного вуглецю в ґрунті методом І. В. Тюріна згідно з 

ДСТУ 4289:2004; загального азоту – методом Й. К’єльдаля згідно з ДСТУ 7926:2015; 

лабільного вуглецю – методом М. А. Єгорова згідно з ДСТУ 4732:2007; груповий 

склад гумусу – методом І. В. Тюріна у модифікації Кононової-Бельчикової згідно 

з ДСТУ 7855:2015; груповий та фракційний складу гумусу – за методом І. 

В. Тюріна у модифікації Пономарьової та Плотникової згідно з ДСТУ 7828:2015; 



6 
 

чисельність мікроорганізмів у ґрунті – методом висівання на тверде (агаризоване) 

поживне середовище згідно з ДСТУ 7847:2015; активність ґрунтових ферментів 

поліфенолоксидаз та дегідрогеназ фотоелектроколорометричним методом згідно з 

ДСТУ 7928:2015 та ДСТУ 7929:2015; спектри поглинання гумінових кислот (ГК) 

в ультрафіолетовому (УФ) та видимому діапазонах світла – методом Д. С. Орлова; 

УФ спектри поглинання ГК – методом молекулярної спектроскопії (Н. Г. Бахшиєв); 

інфрачервону (ІЧ) спектроскопію – згідно з загальноприйнятою методикою 

отримання ІЧ спектрів гумусових речовин (Д. С. Орлов); спектри електронного 

парамагнітного резонансу (ЕПР) ГК – згідно з загальноприйнятою методикою 

проведення ЕПР спектроскопії (Д. Інгрем); гель-хроматографію ГК – згідно з 

загальноприйнятою методикою фракціонування глобулярних білків та 

нуклеїнових кислот (Л. А. Остерман); рухомість води та структури ГК – методом 

релаксаційної діелектрометрії надвисокої частоти (НВЧ); трансмісійну 

електронну мікроскопію (ТЕМ) ГК – згідно з методикою проведення електронної 

мікроскопії просвічування (D. Williams, C. Carter). 

Відбирання проб ґрунту з польового досліду та підготовку їх до аналізу 

здійснювали згідно з ДСТУ 4287:2007 та ДСТУ ISO 10381-6:2015. Екстрагування 

гумінових кислот із чорнозему типового проводили згідно з ДСТУ 7606:2014. 

Молекулярні спектри поглинання ГК в УФ області отримані на приладі Stellarnet 

BLACK-Comet в діапазоні 90-445 нм. Трансмісійні ІЧ спектри ГК із Фур’є-

перетворенням (FTIR) були зняті в діапазоні 4000-400 см-1 за методом 

таблетування з бромистим калієм на приладі SPECTRUM ONE PerkinElmer. 

Спектри ІЧ дифузного відображення (DRIFT) ГК зняли також за стандартним 

методом таблетування на приладі Agilent Technologies Cary 630 із Фур’є-

перетворенням та приставкою Diffuse Reflectance в діапазоні 1000-4000 см-1. 

Аналіз ГК методом електронного парамагнітного резонансу проводили за 

допомогою спектрометра JES-ME-3x, який працює в трисантиметровому 

діапазоні довжин хвиль (X-band) із частотою модуляції 100 кГц. Молекулярне 

фракціонування ГК чорнозему типового за розмірами молекул проводили за 

допомогою ексклюзивної (проникної) гель-хроматографії низького тиску на 

сефадексі G-200. Для визначення рухомості води та гумінової супраструктури 

використовували циліндричний H01n-резонатор на робочій частоті 9,2 ГГц. 

Трансмісійну електронну мікроскопію ГК проводили на електронному мікроскопі 

Selmi EM 125. Опрацювання та узагальнення результатів досліджень проводили, 

використовуючи методи математичної статистики стандартних програм Exel та 

Statastica. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ КІЛЬКІСНОГО ТА ЯКІСНОГО СКЛАДУ 

ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД 

СПОСОБУ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 

За допомогою досліджень встановлено, що після тривалого (10-річного) 

застосування різних способів обробітку чорнозему типового відбувається 

зменшення органічного загального вуглецю ґрунту в порівнянні з 50-річним 

перелогом (табл. 1). Мінімізація обробітку чорнозему типового викликає 

підсилення активності трансформації свіжих рослинних решток у шарі ґрунту 0-
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10 см. За оранки чорнозему типового відбувається зменшення органічного 

вуглецю та збільшення загального азоту в шарі ґрунту 0-10 см через зміщення 

процесів синтезу та розпаду гумусу в бік розпаду внаслідок мінералізації 

незахищених лабільних та новоутворених органічних речовин ґрунту. 

Таблиця 1  

Вміст загального органічного вуглецю та азоту в чорноземі типовому  

за різного обробітку ґрунту  

Обробіток ґрунту 
Сзаг, % Nзаг, % 

0-10 см 0-20 см 20-30 см 0-10 см 0-20 см 20-30 см 

Переліг 3,02 3,03 2,79 0,25 0,24 0, 23 

Оранка 2,72 2,75 2,60 0,26 0,27 0,24 

Дискування 2,95 2,65 2,57 0,25 0,24 0,23 

Нульовий обробіток 2,93 2,53 2,44 0,24 0,22 0,22 

НІР0,5 0,13 0,19 0,13 0,02 0,02 0,02 

Інтенсифікація обробітку чорнозему типового викликала звуження значення 

показника збагаченості гумусу азотом (С/N) у такій послідовності: оранка – 10,46; 

дискування – 11,8, нульовий обробіток – 12,21 та переліг – 12,08. Обробіток 

чорнозему типового підвищив швидкість мінералізації свіжих рослинних решток, 

що визначило збільшення вмісту лабільного пулу органічної речовини ґрунту 

(ОРҐ), особливо за оранки ґрунту. Показано, що в шарах чорнозему типового 0-20 

см та 20-30 см після дії дискування та нульового обробітку ґрунту в порівнянні з 

оранкою відбувається зменшення загального органічного вуглецю та азоту. За 

оранки чорнозему типового відбулося підсилення аерації глибших шарів (10-30 

см) ґрунту та збільшення активності трансформації ОРҐ, але разом із цим 

зміщення синтезу та розпаду органічних речовин у бік розпаду внаслідок активної 

мінералізації органічних речовин у поверхневому 0-10 см шарі, що визначило 

зниження органічного вуглецю. Дискування та нульовий обробіток чорнозему 

типового збільшили вміст органічного вуглецю у поверхневому 0-10 см шарі. 

Встановлено, що за інтенсифікації обробітку чорнозему типового 

відбувається збільшення лабільного вуглецю ґрунту та поживних речовин, а саме: 

рухомих сполук фосфору та калію у шарах ґрунту 0-20 та 20-30 см, що сприяє 

підвищенню ефективної родючості та врожайності культур. При застосуванні 

нульового обробітку відбувається достовірне зниження вмісту лабільного 

вуглецю ґрунту та поживних речовин, а саме: рухомих сполук фосфору та калію 

шарів ґрунту 0-20 см та 20-30 см. 

Застосування способів обробітку чорнозему типового призвело до зменшення 

вмісту гумусових речовин у порівнянні з 50-річним перелогом. Дослідження 

показали, що за інтенсифікації обробітку чорнозему типового в шарі ґрунту 0-20 

см збільшується вміст гумусових речовин ґрунту. На варіанті з оранкою 

чорнозему типового відмічено збільшення вмісту фульвокислот (ФК) та 

зменшення гумінових кислот (ГК) у груповому складі гумусу. На варіанті 

дискування чорнозему типового встановлено підвищення вмісту ГК, що 

визначило формування гуматного типу гумусу. Результати групового та 
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фракційного складу чорнозему типового показали, що за інтенсифікації обробітку 

ґрунту відбувається збільшення рухомих фракцій гумусових кислот, а саме: 

фракцій ГК-1 та ФК, що вказує на активізацію першої стадії гуміфікації, а саме: 

новоутворення (табл. 2). 

Таблиця 2 

Якісний груповий та фракційний склад органічної речовини чорнозему 

типового за різного обробітку ґрунту 

Показник Переліг Оранка Дискування 
Нульовий 

обробіток 

Сзаг, %  2,64 2,57 2,52 2,34 

Сгк, % до Сзаг 42,0 36,0 38,4 44,4 

Ступінь гуміфікації дуже високий високий високий дуже високий 

Сфк, % до Сзаг 23,9 26,5 23,1 21,9 

Сгк/Сфк 1,7 1,4 1,7 2,0 

Тип гумусу гуматний 
фульватно-

гуматний 
гуматний гуматний 

ГК-1, % до суми ГК 4,8 5,7 6,1 4,1 

ГК-2, % до суми ГК 69,1 75,4 70,2 80,5 

ГК-3, % до суми ГК 26,1 18,9 23,8 15,5 

Новоутворені гумусові речовини орного чорнозему типового з фульватно-

гуматним типом гумусу представлені переважно малими за розмірами 

фульватними молекулами з низьким ступенем конденсованості ароматичних 

структур (збільшення значення Е465/Е665). Після нульового обробітку чорнозему 

типового відбувається збільшення ГК-2, а також конденсованості ароматичних 

структур (бензоїдності цієї фракції – звуження значення Е465/Е665), що сприяє 

підвищенню стійкості органічної речовини внаслідок активізації другої стадії 

гуміфікації, а саме – полімеризації. 

При розорюванні чорнозему типового відмічається зміна типу гумусу з 

гуматного на фульватно-гуматний через підвищення ФК. Застосування 

дискування чорнозему типового призвело до збільшення вмісту ГК-1 та 

зменшення ФК, що є більш сприятливим для стабілізації новоутворених та 

лабільних органічних сполук ґрунту. 

МІКРОБІОЛОГІЧНА ТА БІОХІМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ 

ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД 

СПОСОБУ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 

Мікробіологічні дослідження чорнозему типового за різного способу 

обробітку ґрунту встановили, що інтенсифікація обробітку чорнозему типового 

призводить до підвищення чисельності аеробних груп мікроорганізмів завдяки 

збільшенню аерації шару ґрунту 0-20 см. На варіантах оранки та дискування 

чорнозему типового підвищилася чисельність мікроорганізмів, що 

трансформують свіжі органічні рештки, а саме: органотрофів, азот-фіксаторів та 

мікроорганізмів, що перетворюють мінеральний азот. Оранка чорнозему типового 
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призвела до інтенсивного збільшення кількості грибів та актиноміцетів, що 

обумовило підвищення швидкості мінералізації рослинних решток шляхом 

глибокої деструкції органічних речовин і гумусу, збагаченого азотом. 

Підвищення дегідрогеназної активності чорнозему типового після оранки 

ґрунту обумовлено підвищенням рівня мікробіологічної аеробної трансформації 

свіжої органічної речовини в умовах переважання грибної мікрофлори та вказує 

на зміну направленості оксидредуктазних реакцій ґрунту в бік окисних. На 

перелозі та після застосування нульового обробітку чорнозему типового 

відбувається збільшення поліфенолоксидазної активності, що пов’язано з 

підвищенням полімеризації гумусу шляхом конденсації ароматичних структур і 

відбору найбільш біотермодинамічно стійких сполук. 

Таким чином, після оранки чорнозему типового трансформація ОРҐ 

відбувається в умовах активного аеробного перетворення свіжих рослинних 

решток із переважанням грибної мікрофлори й актиноміцетів та процесів 

окиснення органічних сполук. 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ 

ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА РІЗНОГО ОБРОБІТКУ ЗА ДАНИМИ 

МОЛЕКУЛЯРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ 

Електронні та молекулярні спектри зразків гумінових кислот чорнозему 

типового за даними ультрафіолетової та видимої спектроскопії. Електроні 

спектри поглинання ГК чорнозему типового в УФ та видимому діапазонах світла 

являють собою пологі лінії, що відрізняються кутом нахилу. Форма спектру не 

змінюється залежно від способу обробітку чорнозему типового, що зумовлено 

подібним структурним складом та відрізняється амплітудою поглинання в УФ 

діапазоні, що пов’язано з різною рухливістю π-електронної спряженої системи 

подвійних зв’язків ароматичних структур ГК. 

За результатами молекулярної УФ спектроскопії встановлено, що збільшення 

інтенсивності обробітку чорнозему типового викликає підвищення енергії 

електронних переходів у ГК, що дає на спектрах гіперхромний та батохромний 

ефект (інтенсивне підвищення та розширення амплітуди поглинання в області 280 

нм). Це викликано збільшенням термодинамічного потенціалу гумінових 

молекул, зумовленого утворенням нових донорно-акцепторних зв’язків, які 

стабілізують гумінову структуру чорнозему типового після обробітку ґрунту, а 

також пов’язано з підвищенням іонізації циклічних макролігандних гетероатомів і 

поляризацією кетонних груп ароматичних структур (С=О). 

Інфрачервона Фур’є-спектроскопія гумінових кислот чорнозему 

типового за різного обробітку ґрунту. Спектри ІЧ Фур’є-спектроскопії 

пропускання (FTIR) ГК чорнозему типового за різного обробітку мають незмінну 

подібну форму, але відрізняються амплітудою характеристичних смуг поглинань. 

За дискування та оранки чорнозему типового FTIR спектри ГК характеризуються 

зменшенням інтенсивності амплітуди поглинання смуги 1625 см-1, що зумовлено 

зменшеним вмістом конденсованих спряжених ароматичних структур. Після 

застосування нульового обробітку чорнозему типового відбувається збільшення 
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амплітуди поглинання смуги 1625 см-1, значення інтенсивності якої наближається 

до значення перелогу, що вказує на підвищення неполярних ароматичних 

спряжених конденсованих структур. В орному варіанті чорнозему типового 

виявлено зменшення амплітуди поглинання дуплету 2800 та 2900 см-1 на FTIR 

спектрі ГК, що відповідає поглинанню аліфатичних неполярних груп. За 

дискування чорнозему типового на FTIR спектрі ГК відбувається збільшення 

смуги поглинання дуплету неполярних аліфатичних структур. 

За даними ІЧ спектроскопії дифузного відображення (DRIFT) виявлено, що 

на спектрах ГК орного чорнозему типового виявлено розширення смуги 

поглинання ОН- груп (3400 см-1) у бік менших частот та поява смуг поглинань, 

що пов’язано з утворенням міжмолекулярних водних та катіонних містків, які 

стабілізують гумінову конформацію в процесі поступової агрегації полярних 

органічних структур у ґрунті. Катіонні та водні містки зв’язують полярні гумінові 

структури, утворюючи комплекси різної структурної конфігурації завдяки іон-

дипольним силам між поляризованими кисневими групами ароматичних кілець і 

аліфатичних полярних структур та координованим молекулам води й катіону. 

В результаті за даними ІЧ спектроскопії ГК чорнозему типового за різного 

способу обробітку ґрунту відрізняються складом неполярних та полярних 

структур. За оранки чорнозему типового в ГК виявлено ІЧ смуги поглинання 

міжмолекулярних водних та катіонних містків, що відповідають за агрегацію 

полярних структур. 

Електронний парамагнітний резонанс гумінових кислот чорнозему 

типового за різного обробітку ґрунту. Спектри ЕПР мають форму широкої лінії, 

що накладена на вузьку лінію неспареного електрона семихінонного радикалу в 

районі g-фактору 2,00 вільного електрона дифенілпікрилгідразилу (ДФПГ)  

(рис. 1). 

 
Рис. 1. ЕПР спектр ГК чорнозему типового. 

Парамагнітні властивості ГК обумовлені переважно наявністю парамагнітних 

центрів, які представлені різними внутрішньомолекулярними металокомплексами 

типу змішаних хелатних структур різної дентності. Вони утворенні в результаті 

взаємодії неспареного делокалізованого електрона семихінонного радикалу 

ароматичних структур із парамагнітним залізом третьої валентності 3+ (Fe III). 

Результати ЕПР дослідження ГК чорнозему типового продемонстрували, що 
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способи обробітку ґрунту впливають на амплітуду ЕПР сигналу ГК, не змінюючи 

при цьому її форму. 

Після застосування оранки ґрунту відбувається інтенсивне збільшення 

амплітуди сигналу широкої лінії ЕПР сигналу ГК чорнозему типового, що 

обумовлено підвищенням концентрації парамагнітних центрів, пов’язаних із 

хелатними металокомплексами Fe III, внаслідок глибшої перебудови електронної 

системи подвійних зв’язків. 

МОЛЕКУЛЯРНІ ПАРАМЕТРИ, РУХОМІСТЬ ВОДИ ТА ГУМІНОВОЇ 

СТРУКТУРИ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА РІЗНОГО ОБРОБІТКУ 

ҐРУНТУ 

Ексклюзивна (проникаюча) гель-хроматографія гумінових кислот 

чорнозему типового за різного обробітку ґрунту. За допомогою проникаючої 

гель-хроматографії на сефадексі G-200 отримано бімодальний розподіл ГК 

чорнозему типового за різного обробітку (рис. 2). 

 

Рис. 2. Хроматографічний профіль розподілу ГК чорнозему типового за 

різного обробітку ґрунту. 

Хроматограми розподілу мають однакову форму профілю елюції (виходу) 

фракцій і відрізняються швидкістю та об’ємом елюції фракцій, що зумовлено 

вмістом полярних та неполярних структур, які відповідають за співвідношення 

гідрофобних та гідрофільних сполук. Перша фракція ГК характеризується 

найвищою швидкістю елюції, що зумовлено її гідрофільною природою, 

пов’язаною з присутністю полярних молекул та молекулярних агрегатів разом із 

вільною водою. Друга фракція характеризується найменшою швидкістю елюції, 

меншими розмірами й представлена неполярними ароматичними конденсованими 

структурами, агрегація яких зумовлена гідрофобними силами між неполярними 

ділянками. 

Вставлено, що інтенсифікація обробітку чорнозему типового викликає 

збільшення швидкості виходу та об’єму першої фракцій ГК. Після оранки 

чорнозему типового відбувається збільшення вмісту гідрофільних фракцій, що 



12 
 

пов’язано з підвищенням вмісту полярних структур та вільної води. За нульового 

обробітку чорнозему типового відбувається збільшення гідрофобної фракції, яка 

зумовлена неполярними ароматичними структурами. На перелозі відмічається 

найвищий вміст гідрофобної фракції, що може бути пов’язано з більш 

гетерогенним структурним складом. Застосування дискування чорнозему 

типового викликало зменшення полярної фракції, що підвищує загальну 

гідрофобність ГК. 

У результаті застосування оранки чорнозему типового гумінова 

надмолекулярна структура фульватного типу гумусу формується та стабілізується 

переважно з полярних структур, агрегація яких у водному розчині починається з 

утворенням Н-зв’язків та активується за наявності різних іонів (заліза, кальцію та 

інших) з утворенням молекулярних асоціатів малих розмірів, стабілізованих 

катіонними та водними містками (рис. 3). 

 

Рис. 3. Поступова агрегація гумінових молекул чорнозему типового за 

оранки з утворенням супрамолекулярного ансамблю. 

Зменшення кількості вільних іонів та диполів води, здатних координувати 

полярні структури, знижує швидкість асоціації, і подальша агрегація відбувається 

за допомогою слабких гідрофобних сил між неполярними ділянками з 

формуванням амфіфільного супрамолекулярного ансамблю великого розміру з 

більшою кількістю гідрофільних доменів. У результаті гумінова супраструктура 

залежить від продуктів гуміфікації, що пов’язано з аеробно-анаеробним 

мікробіологічним перетворенням джерела трансформації – рослинних залишків 

ґрунту. 

Трансмісійна електронна мікроскопія гумінових кислот чорнозему 

типового за різного обробітку ґрунту. За допомогою ТЕМ досліджено ГК 

чорнозему типового за різного обробітку ґрунту та виявлено різні за розміром 

гумінові агрегати округлої форми (від 50-100 нм до 400-500 нм). Найбільш 

гетерогенним за складом та великою кількістю більших за розміром гумінових 

агрегатів виявилися ГК перелогу, за нульового обробітку в ГК виявлено 

збільшення розмірів, але зниження гетерогенності. 
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Після оранки чорнозему типового спостерігалося зменшення середніх 

розмірів молекулярних агрегатів у полі зору (рис. 4). Таким чином, способи 

обробітку чорнозему типового призвели до зниження молекулярної 

гетерогенності ГК, що змінюється в бік однорідних за розмірами молекул. 

 

Рис. 4. ТЕМ мікрофотографії гумінових агрегатів чорнозему типового за 

оранки та на перелозі. 

Рухомість та перебудова гумінової супраструктури чорнозему типового 

за різного обробітку ґрунту. Використовуючи дипольний момент молекули води 

як маркер рухомості молекулярних ансамблів гумінової супраструктури, методом 

НВЧ діелектричної релаксаційної спектроскопії встановлено, що найбільше 

значення частоти релаксації вільних диполів води та втрата потужності 

електричного поля, в якому орієнтуються вільні диполі води, відбувається в ГК 

чорнозему типового після застосування оранки. За нульового обробітку в ГК 

чорнозему типового спостерігається найменше значення частоти релаксації 

диполів води, що пов’язано зі збільшенням неполярних структур, які формують 

гідрофобні домени з більшими за розмірами молекулами. 

Зниження частоти релаксації гумінової супраструктури орного чорнозему 

типового пов’язане зі збільшенням полярних структур меншого розміру, що 

зумовлюють формування гідрофільних доменів, рухомість молекул яких вища в 

порівнянні з гідрофобними доменами. Це підтверджується сучасними 

дослідженнями щодо локальної рухомості молекул із використанням ядерно-

магнітного резонансу з крос-поляризацією та протонно-спіннової релаксації. 

Середнє значення частоти релаксації гумінової супраструктури чорнозему 

типового виявлено на 50-річному перелозі, що пов’язано з найбільш гетерогенним 

складом ГК. За зменшення рН виділених витяжок ГК лимонною кислотою до 2 

спостерігається підвищення рухомості гумінової супраструктури чорнозему 

типового та збільшення вільної води. 

Дія органічної кислоти як амфіфільних сполук на гумінову супраструктуру 

викликає дестабілізацію гідрофобних сил, що утримують великі за розміром 

молекули і це, як наслідок, призводить до зміни орієнтації ароматичних кілець, 

що зумовлює деблокування та поляризацію кетонних груп з їх наступною 

координацією полярними ділянками та стабілізацією всієї супраструктури вже за 
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допомогою Н-зв’язків. Після зменшення лимонною кислотою рН виділених 

витяжок ГК чорнозему типового за обробітку ґрунту відбувається зміщення 

об’єму елюції гумінових фракцій у бік менших за розміром молекул та 

збільшення об’єму вільної води та полярних молекул. Профіль ГК перелогу після 

дії лимонної кислоти змінюється таким чином, що відбувається збільшення 

полярної фракції та зменшення другої гідрофобної, що пов’язано з високою 

гетерогенністю молекулярного складу та перебудовою амфіфільних надструктур 

у бік гідрофільних (перша фракція). 

Зниження розмірів молекул ГК за зменшення рН лимонною кислотою 

зумовлено зміною реципрокної орієнтації (відштовхування) деблокованих 

кетонних груп ароматичних кілець, що викликає зниження загального масштабу 

гумінової супраструктури через розсіювання дестабілізованих великих молекул і 

дає можливість детальніше дослідити молекулярні процеси. Після оранки 

чорнозему типового на профілі розподілу спостерігається підвищення 

інтенсивності та об’єму фракції ГК, що зумовлено збільшенням довжини 

відштовхування та формування більшої кількості малих за розміром полярних 

молекул, асоціація та стабілізація яких відбувається внаслідок водних та катіонних 

зв’язків (рис. 5). 

 
Рис. 5. Профіль розподілу ГК після обробки лимонною кислотою чорнозему 

типового за оранки та нульового обробітку ґрунту. 

FTIR спектроскопією встановлено, що ГК чорнозему типового після оранки в 

результаті зменшення рН до 2 лимонною кислотою утворюють більшу кількість 

міжмолекулярних Н-зв’язків та протонованих карбоксильних груп, на що 

вказують розширення смуги поглинання 3400 см-1 у бік коротких хвиль та 

підвищення амплітуди смуги 1710 см-1 (рис. 6). Це сприяє підвищенню 

гідрофільної гідратації гумінових полярних молекул (сольватизація), які 

елюються першою фракцією на хроматограмі. Після нульового обробітку 

чорнозему типового на FTIR спектрах ГК за дії лимонної кислоти утворюються 

переважно внутрішньомолекулярні Н-зв’язки ароматичних структур (зміщення 

смуги 1625 см-1 у бік зменшення частоти) у зв’язку з підвищенням їх 

гідрофобності та зменшення гідрофільності. В результаті відбувається збільшення 
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структурованості водних кластерів, які переорганізовуються навколо гідрофобних 

ділянок, що знижує рухомість гумінової супраструктури та визначає переважно 

гідрофобну гідратацію. 

 

Рис. 6. FTIR спектри ГК після зміни рН лимонною кислотою до 2. 

У результаті гумінова супраструктура чорнозему типового в залежності від 

обробітку ґрунту змінює розміри гумінових молекул, що пов’язано з 

перерозподілом міжмолекулярних протон-акцепторних сил та збільшенням 

рухомості всієї гумінової супраструктури фульватного типу через більшу 

кількість гідрофобно нестабілізованих полярних ділянок. Результати досліджень 

ГК чорнозему типового 50-річного перелогу виявили підвищення стійкості 

гумінової супраструктури внаслідок збільшення гідрофобно-гідрофільної 

гетерогенності гумінової супраструктури. 

Зміна гідрофобно-гідрофільного складу ГК зумовлена зміною розмірів 

молекул та перебудовою міжмолекулярних сил, що створює гідрофобний ефект, 

який стабілізує та захищає рухомі гідрофільні ділянки й дозволяє акумулюватися 

неосинтезованим органічним речовинам у ґрунтовому шарі. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення й нове розв’язання 

проблеми регулювання трансформації органічної речовини чорноземів типових за 

різного обробітку ґрунту. Проведені дослідження з вивчення трансформації 

складу органічної речовини чорнозему типового за різного обробітку ґрунту, а 

також молекулярних процесів перетворення гумінових кислот, дозволяють 

зробити такі висновки: 

1. Встановлено кількісні та якісні показники трансформації складу ОРГ 

залежно від способу обробітку чорнозему типового. Виявлено, що довготривале 

застосування різних способів обробітку ґрунту викликало зниження вмісту 

органічного вуглецю 0 – 20 см шару чорнозему типового в порівнянні з 50 річним 
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перелогом у такій послідовності: за оранки на 9 %, за дискування на 12 % та за 

нульового обробітку на 16 %. Підвищення вмісту органічного вуглецю за 

нульового обробітку чорнозему типового спостерігалось лише у 0 – 10 см шарі 

ґрунту, внаслідок зниження інтенсивності біологічної мінералізації органічної 

речовини ґрунту. Причиною зниження вмісту органічної речовини в шарі 0 - 10 

см чорнозему типового за оранки є підвищення біологічної мінералізації та слабка 

стабілізація новоутворених активних органічних речовин. Виявлено, що 

інтенсифікація обробітку чорнозему типового підвищила активність 

біотрансформації органічної речовини верхнього шару ґрунту (0 – 30 см). 

Встановлено зміну співвідношення С/N органічної речовини чорнозему типового 

залежно від способу обробітку ґрунту у такій послідовності: оранка – 10,46; 

дискування – 11,8; нульовий обробіток – 12,21 та переліг – 12,08. Оранка 

чорнозему типового сприяла збагаченню на азот органічної речовини ґрунту і 

збільшенню вмісту у ґрунті лабільного вуглецю, рухомих форм калію та фосфору. 

2. Виявлено, що під впливом різних способів обробітку ґрунту відбулися 

якісні зміни складу органічної речовини чорнозему типового. На варіантах з 

оранкою та дискуванням ґрунту відбулося збільшення рухомості гумусу за 

рахунок підвищення вмісту рухомих фракцій гумусових речовин (ФК та ГК-1) та 

зниження ступеня гуміфікації з дуже високого до високого (Сгк/Сзаг зменшується 

з 42,4 на перелозі до 36,0 на оранці та 38,4 за дискування). Відмічено зниження 

вмісту першої рухомої фракції гумінових кислот – ГК-1 з відповідним 

підвищенням вмісту та ступеню конденсації другої фракції гумінових кислот – 

ГК-2 за нульового обробітку чорнозему типового порівняно з іншими варіантами 

обробітку ґрунту. 

3. Встановлено, що інтенсифікація обробітку чорнозему типового 

викликала підвищення показника активності новоутворення гумусових речовин 

ґрунту (СГК-1/СФК-1) з 0,26 на перелозі до 0,41 за оранки, 0,34 за дискування та 0,32 

за нульового обробітку. Встановлено, що оранка чорнозему типового призвела до 

формування фульватно-гуматного типу гумусу, рухомість якого обумовлена 

переважно фульвокислотами, негативно впливає на стабілізацію новоутвореної, 

лабільної та не захищеної органічної речовини ґрунту. Виявлено, що за 

дискування чорнозему типового відбувається формування гуматного типу гумусу, 

рухомість якого обумовлена переважно першою фракцією ГК-1, що позитивно 

впливає на стабілізацію новоутворених та лабільних органічних речовин ґрунту.  

4. Визначено рівень активності аеробної мікрофлори чорнозему типового 

за різного обробітку ґрунту (чисельність аеробних мікробних груп та біохімічної 

активності ферментів дегідрогеназ та поліфенолоксидаз). Встановлено, що за 

оранки та дискування чорнозему типового відбулось підвищення чисельності 

аеробних груп мікроорганізмів. Виявлено, що підвищення швидкості мінералізації 

органічної речовини чорнозему типового при інтенсивному обробітку ґрунту 

відбувається в результаті підвищення дегідрогеназної активності ґрунту та 

збільшення чисельності аеробної грибної мікрофлори порівняно із перелогом 

(9,28 тис. КУО/г ґрунту) - до 17,78 тис. КУО/г ґрунту на варіанті орного ґрунту та 

13,74 тис. КУО/г ґрунту при застосуванні дискування. На варіанті нульового 
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обробітку відмічено зниження чисельності усіх аеробних груп мікроорганізмів 

порівняно з іншими варіантами обробітку ґрунту та підвищення 

поліфенолоксидазної активності, що зумовило збільшення вмісту та ступеню 

конденсації другої стійкої фракції гумінових кислот (ГК-2). 

5. Виявлено зміни фізико-хімічних властивостей гумінових кислот 

чорнозему типового за різного обробітку ґрунту, що виявляються 

спектроскопічними методами. Встановлено, що інтенсифікація обробітку 

чорнозему типового підвищила рухомість π-електронної ароматичної структури 

гумінових кислот, яка зумовила на електронних спектрах гіперхромне підвищення 

амплітуди поглинання в УФ діапазоні світла. На молекулярних УФ спектрах 

поглинання світла ГК чорнозему типового при інтенсифікації обробітку ґрунту 

виявлено батохромне розширення ширини лінії (в районі широкої смуги 

поглинання 260-280 нм) та підвищення амплітуди поглинання (в районі 

довгохвильової УФ широкої смуги поглинання 300-350 нм), що пов’язано зі 

збільшенням активних полярних кетонних груп (С=О) ароматичних структур та 

утворенням різних донорно-акцепторних зв’язків. 

6. Методом інфрачервоної спектроскопії з Фур’є перетворенням 

встановлено, що нульовий обробіток чорнозему типового привів до збільшення в 

складі гумінових кислот кількості конденсованих ароматичних спряжених 

структур (збільшення амплітуди ІЧ широкої смуги поглинання С=С-зв’язків при 

1625-1650 см-1), що підвищило вміст гідрофобних стійких сполук. Дискування 

чорнозему типового призвело до збільшення кількості аліфатичних неполярних 

структур ГК (збільшення амплітуди ІЧ смуги поглинання при 2800 та 2900 см-1 

дуплету -СН2-СН3), що позитивно вплинуло на якісний розподіл стійких 

гідрофобних сполук. За оранки чорнозему типового відбулося зниження 

спряжених ароматичних та аліфатичних структурних елементів, що знижує вміст 

гідрофобних сполук всієї гумінової структури. Виявлено, що в гумінових 

кислотах чорнозему типового після оранки відбулося формування водних та 

катіонних містків (поява на ІЧ спектрах дифузного відображення 

характеристичних смуг поглинань катіонних містків при 3100 см-1, та розширення 

смуги міжмолекулярних водневих зв’язків при 3400 см-1), які сприяють 

стабілізації агрегованих полярних гідрофільних структур. 

7. Показано, що парамагнітний сигнал гумінових кислот, екстрагованих із 

чорнозему типового за різного обробітку, характеризується широкою лінією 

парамагнітного заліза третьої валентності, що накладена на вузьку лінію 

семихінонного радикалу. Способи обробітку не впливають на форму, а лише на 

амплітуду лінії ЕПР сигналу, що характеризує концентрацію парамагнітних 

центрів. Доведено, що парамагнетизм досліджуваних гумінових кислот чорнозему 

типового вносять парамагнітні центри, пов’язані з іонами заліза, які в результаті 

делокалізації неспареного електрона семихінонних радикалів конденсованих 

структур утворюють парамагнітні хелатні комплекси. Виявлено, що за оранки 

чорнозему типового відбувається підвищення парамагнітного сигналу гумінових 

кислот у 3 рази, що свідчить про підвищення рівня внутрішньомолекулярної 
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перебудови та рухомості π-електронної структури, що визначило збільшення 

активності утворення донорно-акцепторних зв’язків та хелатних комплексів.  

8. Виявлено, що молекулярний розподіл гумінових молекул чорнозему 

типового при інтенсифікації та мінімізації обробітку ґрунту стає більш 

однорідним. На хроматограмі розподілу молекул ГК відмічено збільшення об’єму 

елюції полярних молекул при зниженні об’єму неполярних молекул ГК 

чорнозему типового на варіанті оранки. Встановлено розміри молекулярних 

гумінових агрегатів чорнозему типового за допомогою трансмісійної електронної 

мікроскопії: за оранки чорнозему типового 50-100 нм, за нульового обробітку 

200-300 нм. Доведено: гумінові кислоти чорнозему типового перелогу 

характеризуються найбільш гетерогенним гідрофобно-гідрофільним складом та 

представлені великими за розмірами молекулярними агрегатами розміром ~ 300-

400 нм, що зумовлює захист неосинтезованих гідрофільних ділянок ГК. 

Інтенсифікація обробітку чорнозему типового, особливо за оранки, призвела до 

зниження гідрофобності гумусу, але підвищення вмісту менших за розмірами 

полярних молекул, агрегація яких зумовила збільшення гідрофільних лабільних 

доменів ГК. 

9. Встановлено, що за оранки чорнозему типового в результаті аеробної 

біотрансформації з високою чисельністю грибної мікрофлори відбувається 

зниження гідрофобного ефекту гумінової супраструктури, що зумовило зниження 

розмірів гумінових молекул. Виявлено: гумінова супраструктура орного 

чорнозему типового володіє високою молекулярною рухомістю, зумовленою 

гідрофільною позитивною гідратацією яка виявляється на ІЧ спектрах поглинання 

ГК після зниження рН до 2, зміщенням смуги поглинання з 1650 см-1 до 1720 см-

1 в результаті протонування вільних кислих полярних груп та розширення 

спектру в бік коротких хвиль широкої смуги поглинання міжмолекулярних 

водневих зв’язків при 3400 см-1. В результаті гумінова супраструктура орного 

чорнозему типового характеризується гарною розчинністю, високою сорбційною 

та комплексоутворювальною здатністю, але слабкою здатністю закріплюватися 

внаслідок міграційного «розсіювання» вглиб ґрунтового профілю. Виявлено, що 

гідрофобна супраструктура гумінових кислот чорнозему типового перелогу та 

після нульового обробітку виявилася стійкою до міжмолекулярної перебудови 

при зменшенні рН лимонною кислотою, що зумовлено підвищенням 

гідрофобного ефекту внаслідок збільшення у складі гумінових кислот неполярних 

ароматичних конденсованих структур та амфіфільних сполук, які асоціюються за 

допомогою переважно дисперсійних π-π або π-СН гідрофобних сил. 

10. Доведено, що зміна біофізико-хімічних властивостей та 

молекулярних параметрів гумінових кислот чорнозему типового за різного 

обробітку зумовлена процесами переорганізації гумінової супраструктури, яка 

характеризується перебудовою міжмолекулярних сил, що залежить від складу 

продуктів гуміфікації. Головним продуктом гуміфікації після оранки чорнозему 

типового за інтенсивної грибної мінералізації свіжих органічних залишків є 

полярні сполуки, які формують гумусову систему, що характеризується більшою 

гідрофільністю в результаті молекулярної переорганізації гумінової 
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супраструктури. Це дає змогу регулювати процеси молекулярної переорганізації 

гумінової конформації за допомогою дії амфіфільних функціональних матеріалів, 

які здатні in situ структурувати органічну матерію в заданому напрямі. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Виробникам сільськогосподарської продукції для стабілізації лабільної 

органічної речовини чорноземів типових, поліпшення якісного складу гумусу та 

підвищення секвестрації вуглецю в ґрунті пропонується застосовувати 

диференційовану систему обробітку ґрунту, зміст якої залежить від місцевих 

агроекологічних умов. Склад диференційованої системи обробітку: 

1.  Оранка на глибину 25 см – періодично 1 раз у 3-4 роки для підвищення 

активності біотрансформації та новоутворення органічної речовини 

ґрунту. 

2. Мінімальний обробіток дисковими знаряддями на глибину 10-12 см – 

для стабілізації новоутворених лабільних органічних речовин та 

зменшення швидкості їхньої мікробіологічної деструкції (ситуативно). 

3. Технологію нульового обробітку з використанням безпосередньої сівби 

– під зернові колосові культури для підвищення гідрофобності 

гумінових кислот. 

Науковим установам та дослідним лабораторіям для оцінки стійкості 

гідрофобних гумінових структур у ґрунтах пропонується зменшувати кислотність 

витяжки гумінових кислот до рН 2 розчином 0.1 н лимонної кислоти з подальшим 

комплексним біофізико-хімічним аналізом витяжки, що дозволяє виявити процеси 

зміни стійкості гумінової супраструктури. Пропонується застосовувати такий 

комплекс біофізико-хімічних методів аналізу: зйомка молекулярних 

ультрафіолетових спектрів поглинання на автоматичному спектрофотометрі в 

ультрафіолетовому діапазоні (100-400 нм), інфрачервона спектроскопія трансмісії 

та дифузного відбивання на інфрачервоному спектрофотометрі з Фур’є-

перетворенням та приставкою дифузного відображення, ексклюзійна гель-

хроматографія, релаксаційна спектроскопія надвисокої частоти з резонатором із 

робочою частотою 9,2 ГГц, трансмісійна електронна мікроскопія на електронному 

мікроскопі з роздільною здатністю при 75 кВ на масштаб 300-1000 нм. 
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АНОТАЦІЯ 

Попірний М. А. Трансформація складу органічної речовини чорнозему 

типового залежно від способу обробітку ґрунту. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.18 – Ґрунтознавство. – Національний науковий центр 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Харків, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню трансформації складу органічної 

речовини чорнозему типового, а також процесів молекулярних перетворень 

гумінових кислот залежно від способів обробітку ґрунту.  

Доведено, що довготривале застосування способів обробітку ґрунту (10 

років) вплинуло не тільки на кількісний та якісний складу органічної речовини 

чорнозему типового але і на особливості формування та стабілізації гумінової 

конформації, стан якої обумовлює фізико-хімічні властивості гумінових кислот. 

Дослідженнями встановлено, що оранка чорнозему типового призвела до 

зниження органічної речовини лише у шарі 0-10 см через зміщення процесу 

синтезу та розпаду органічних речовин у бік розпаду, що зумовлено підвищенням 

інтенсивності мінералізації завдяки активному розвитку аеробної грибної 

мікрофлори. Нульовий обробіток призвів до зменшення вмісту органічного 

вуглецю у шарі 10-30 см через зниження активності трансформації органічних 

речовин. Виявлено, що оранка чорнозему типового призвела до формування 

фульватно-гуматного типу гумусу через накопичення фульвокислот, що зумовлює 

слабку фіксацію та стабілізацію новоутворених органічних речовин. Дискування 

чорнозему типового викликало збільшення вмісту гумінових кислот, зумовило 

формування гуматного типу гумусу та підвищення глибини гуміфікації, що 

підвищує стабільність гумусової системи. Застосування нульового обробітку 

викликало зменшення загального вмісту гумусових речовин, які представлені 

гуміновими кислотами та знаходяться переважно у формі міцного зв’язку з 

кальцієм, з високим ступенем конденсованості гумінових кислот. Встановлено, що 

збільшення стійкості органічної речовини чорнозему типового зумовлено 

підвищення гідрофобного ефекту та зниження молекулярної рухомості в 

результаті впорядкування кластерів структурованої води в результаті 

міжмолекулярної перебудови гумінової конформації, що викликана зміною 

складу гідрофобно-гідрофільних сполук. Виявлено, що гумінова конформація 
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фульватного типу чорнозему типового за оранки характеризується високою 

розчинністю, сорбцією, комплексоутворенням, що збільшує міграційну здатність 

та знижує фіксацію органічної речовини у профілі. 

Доведено, що зміна біофізико-хімічних властивостей та молекулярних 

параметрів гумінових кислот чорнозему типового за різного обробітку зумовлена 

процесами переорганізації гумінової супраструктури, яка характеризується 

перебудовою міжмолекулярних сил, що залежить від складу продуктів 

гуміфікації. Головним продуктом гуміфікації після оранки чорнозему типового за 

інтенсивної грибної мінералізації свіжих органічних залишків є полярні сполуки, 

які структурують гумусову систему в бік підвищення гідрофільності за 

допомогою молекулярної переорганізації гумінової супраструктури. 

Ключові слова: аеробні мікробні угрупування, гідрофільність, 

гідрофобність, гумінові кислоти, конформація, міжмолекулярні зв’язки, 

молекулярні агрегати, неполярні структури, органічна речовина чорнозему 

типового, перебудова гумінових кислот, полярні структури, способи обробітку 

ґрунту, супраструктура, фульвокислоти. 
 

АННОТАЦИЯ 

Попирный М. А. Трансформация состава органического вещества 

чернозема типичного в зависимости от способов обработки почвы. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.18 – Почвоведение. – Национальный научный центр 

«Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского», Харьков, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию трансформации состава 

органического вещества чернозема типичного, а также процессов молекулярных 

превращений гуминовых кислот в зависимости от способов обработки почвы. 

Доказано, что длительное применение способов обработки почвы (10 лет) 

повлияло не только на количественный и качественный состав органического 

вещества чернозема типичного, но и на особенности формирования и 

стабилизации гуминовой конформации, состояние которой обусловливает 

физико-химические свойства гуминовых кислот. 

Исследованиями установлено, что вспашка чернозема типичного привела к 

снижению органического вещества в слое 0-10 см в результате смещения 

процесса синтеза и распада органических веществ в сторону распада, что 

обусловлено повышением интенсивности минерализации благодаря активному 

развитию аэробной грибной микрофлоры. Выявлено, что органическое вещество 

чернозема типичного слоя 0-20 см в результате применения вспашки и 

дискования характеризуется наибольшим содержанием подвижных фракций 

гумуса благодаря активному новообразованию органических молекул. 

Выявлено, что вспашка чернозема типичного привела к формированию 

фульватно-гуматного типа гумуса в результате накопления фульвокислот, что 

обусловливает слабую фиксацию и стабилизацию органических веществ. 
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Дискование чернозема типичного вызвало увеличение содержания гуминовых 

кислот, что обусловило формирование гуматного типа гумуса и повышение 

глубины гумификации, что повышает стабильность гумусовой системы. 

Применение нулевой обработки вызвало уменьшение общего содержания 

гумусовых веществ, которые представлены гуминовыми кислотами и находятся 

преимущественно в форме прочной связи с кальцием, обусловливает повышение 

степени конденсированности гуминовых кислот в результате повышения 

полифенолоксидазной активности почвы. Установлено, увеличение аэробной 

микробиологической активности чернозема типичного 0 – 20 см слоя при 

интенсификации обработки почвы, при этом вспашка вызвала повышения 

численности грибов, что привело к усилению минерализации гумуса. 

Установлено, что увеличение устойчивости органического вещества 

чернозема типичного обусловлено перестройкой межмолекулярных связей 

гуминовой супраструктуры из-за увеличения содержания неполярных структур, 

обуславливающих повышение гидрофобного эффекта и снижения молекулярной 

подвижности в результате упорядочения кластеров структурированной воды. 

Установлено, что при вспашке чернозема типичного происходит увеличение 

количества меньших по размеру гуминовых молекул с деблокированными 

кислыми группами, которые протонируются и образуют большее количество 

межмолекулярных водородных связей с лимонной кислотой в результате 

увеличения энергии перестройки гуминовой супраструктуры, и стабилизация ее 

новой конформации фульватного типа. Установлено, что на залежной почве 

гуминовые кислоты характеризуются высокой гетерогенностью и 

полидисперсностью за счет высокой концентрации амфифильных и гидрофобных 

соединений различного размера. Доказано, что изменение биофизико-химических 

свойств и молекулярных параметров гуминовых кислот чернозема типичного при 

разной обработке обусловлено процессами переорганизации гуминовой 

супраструктуры, которые характеризуются перестройкой межмолекулярных сил, 

зависящей от состава продуктов гумификации. Продуктом гумификации при 

вспашке чернозема типичного являются полярные соединения, которые способны 

структурировать гумусовую систему в сторону повышения гидрофильности 

благодаря молекулярной переорганизации гуминовой супраструктуры. 

Ключевые слова: аэробная грибная микрофлора, гидрофильность, 

гидрофобность, гуминовые кислоты, конформация, межмолекулярные связи, 

молекулярные агрегаты, неполярные соединения, органическое вещество почвы, 

полярные соединения, способы обработки почвы, супраструктура, 

фульвокислоты. 
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The dissertation is devoted to the study of the transformation of the composition of 

the organic matter of the typical black soil, as well as the processes of molecular 

transformations of humic acids depending on the methods of soil tillage. 

It has been proved that the long-term application of soil tillage (10 years) 

influenced not only the quantitative and qualitative composition of the organic 

substance of the typical black soil but also the peculiarities of the formation and 

stabilization of humic conformation, the state of which determines the physical and 

chemical properties of humic acids. 

The researches have established that the plowing of typical black soil led to the 

decrease of organic matter only in the layer 0 - 10 cm due to the displacement of the 

process of synthesis and decomposition of organic substances towards the collapse due 

to an increase in the intensity of mineralization due to the active development of aerobic 

fungal microflora. No till has led to a decrease in the content of organic matter in the 

layer of 10 – 30 cm due to a decrease in the activity of transformation of organic matter. 

It was established that the plowing of typical black soil led to the formation of a fulvato-

humate type of humus due to the accumulation of fulvic acids, which causes weak 

fixation and stabilization of newly formed organic substances. Disking of typical black 

soil caused an increase in the content of humic acids, caused the formation of humate 

type of humus and increases the depth of humification, which increases the stability of 

the humus system. The application of no till caused a decrease in the total content of 

humus substances represented by humic acids and are mainly in the form of strong bond 

with calcium, which causes an increase in the degree of condensation of humic acids. It 

was established that the increase in the stability of the organic substance of the typical 

black soil is due to the increase of the hydrophobic effect and decrease of molecular 

mobility, as a result of the structuring of clusters which is caused by rebuilding humic 

conformation that caused the change in the composition of hydrophobic-hydrophilic 

compounds. It is reveal that humic conformation of the fulvat type of typical black soil 

after plowing is characterized by high solubility, sorption, complex formation with 

metals, which increases the migration ability and reduces fixation of organic matter in 

the soil profile. 

It is proved that the change of biophysical and chemical properties and molecular 

parameters of humic acids of typical black soil in depend different tillage is due to the 

processes of reorganization of humic superstructure, which is characterized by the 

restructuring of intermolecular forces, which depends on the composition of the 

products of hummification. The main product of humification after the plowing of black 

soil typical of intense fungal mineralization of fresh organic residues is the polar 

compounds, which structure the humus system in the direction of increasing 

hydrophilicity by molecular reorganization of humic superstructure. 

Key words: aerobic microbial group, conformation, humic acid reorganization, humic 

acids, hydrophilicity, hydrophobicity, intermolecular bonds, molecular aggregates, nonpolar 

structures, organic matter of typical black soil, polar structures, soil tillage, suprastructure, 

fulvic acid. 


