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Здоров'я ґрунту 

Комплексна ідея – пропонується багато
визначень, адже це «коцепція що

розвивається»
“Здоров'я ґрунту зосереджено на живій, динамічній 
природі ґрунту, що функціонує шляхом включення 

біологічних ознак біорізноманіття, структури харчового 
ланцюга, функціонування екосистем та тісного 

взаємозв’язку ґрунтових мікроорганізмів з рослинами та 
тваринами» Кремер, 2016

• Для «оптимального здоров'я грунту» повинен бути баланс між усіма функціями для 
забезпечення продуктивності грунту, якості навколишнього середовища, а також
здоров'я рослин і тварин

•Рішення щодо управління та землекористування
впливають на ці функції

•Хороші практики управління повинні враховувати всі функції, 
пов'язані зі здоров'ям ґрунту, не зосереджуючись на окремих 
функціях, таких як продуктивність врожаю (Доран, 2002)

Український 
чорнозем



Зображення функціонального балансу ґрунтів
Взаємодіючі чинники, необхідні для оптимального здоров'я грунту та 

навколишнього середовища: 
Завдання для глибокого та детального аналізу

•Lehman et al. 2015. Біологія ґрунту для еластичного, здорового грунту. J. Soil & Water Conservat. 
70:12A-18A.



На важливі біологічні ознаки «здорових ґрунтів» впливають швидко
зростаючі рослини

Ознаки здорових ґрунтів:

Мікробіологічне розмаїття ґрунту (біорізноманіття) 
Вміст і якість вуглецю в ґрунті – Внески в ґрунт
коренем

• (SOM ≈ 58% C)

Ризобактерії на поверхні кореня рослин 
засвоюють вуглець рослинного походження і 
взаємодіють з рослинами.5000X magnification

Темно-червона конюшина забезпечує ґрунти 
вуглецем та азотом
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“Основною функцією сільського господарства є накопичення 
сонячної енергії . . .” 

C.M. Woodruff, 1990 [Late Professor Emeritus of Soil Science, University of Missouri]

Photo: Joel Gruver
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Перетворення сонячної енергії в доступний вуглець через 
фотосинтезу

Выступающий
Заметки для презентации
Біологія ґрунту, яка здатна живити рослини.



Бактерії, що колонізують поверхню кореня = 
"ризобактерії"

7(Фото: Кремер)



Приклад структурного різноманіття:

Мікробна різноманітність ґрунтів (біологічне різноманіття ґрунтів) -
різноманітність живих мікроорганізмів на видовому, міжвидовому та 
внутрішньовидовому рівнях у ґрунтовій екосистемі
"Консорціуми" необхідні для виконання багатьох 
біологічних процесів

Грибки

Бактері
ї

Морські ворості

Нематоди

Земляні черв'яки

Бактеріофаг (вірус)









Bardgett,R.D. & W.H. van der Putten. 2014. Підземне біорізноманіття та функціонування екосистем. Природа 515:505-
511.

Різноманітність більших організмів у ґрунті необхідна для виконання
важливих функцій



Різноманіття, достаток та розподіл мікроорганізмів у ґрунті

(Адаптовано з Stirling et al., 2016. “Soil Health, Soil Biology, Soilborne Diseases and Sustainable 
Agriculture”, CSIRO Publishing, Clayton South, Victoria, Australia) 

Выступающий
Заметки для презентации
Малюнок 1. У грунті знаходяться великі кількості різноманітних організмів. Ширина кожного розділу трикутника вказує на відносну щільність населення різних груп. Малі мікроби («мікрофлора») зустрічаються в величезних кількостях, а віруси навіть у більшій кількості.  але при збільшенні розміру тіла, ілюстрованому у верхній частині трикутника, кількість зменшується. Та коли розмір організму збільшується, як зображено у верхній частині трикутника, кількість організмів зменшується. Однак, фактична біомаса, або вага кожної групи на акр, збільшується з розміром тіла. (Адаптовано з Stirling et al., 2016. «Здоров'я грунтів, біологія грунтів, хвороби грунту і стале сільське господарство», видавництво CSIRO, Клейтон-Саут, Вікторія, Австралія)



Операційні харчові ланцюги є 
важливими для оптимального 
функціонування навколишнього 
середовища та "екосистемних послуг"

Ґрунтовий харчовий ланцюг

Vulnerable to 
management



Функціональна 
група Функція Представники

Інженери-
хіміки

Біологічні 
Регулятори

Інженери 
екосистеми

Регулюють 90% потоку енергії, стимулюють ріст 
рослин, виготовляють антибіотики

Бактерії, грибки

Регулюють популяції інших ґрунтових 
організмів через поїдання, винищення чи 
паразитизм

Одноклітинні та маленькі 
безхребетні, такі як круглі черви, 
енхітреїди, вилохвостки та кліщі

Формують мережі пор в ґрунті та 
біоструктури, допомагають в агрегації та 
практичному/мікробному транспортуванні

Коріння рослин, земляні черви, 
безхребетні багатоніжок, 
стоніжок, жуків, гусениць, 
скорпіонів, і т.п.

Функції здорового (активно діючого) харчового 
ланцюга у ґрунті

Функціональна 
група
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Выступающий
Заметки для презентации
Малюнок 20: Скупчення організмів у ґрунті (на гектар і глибиною до 30 см) і максимальне зосередження тварин над ґрунтом (також на гектар).  25 т. організмів у ґрунті: 10т. – бактерії та архебактерії, 10т. – гриби, міксоміцети та морські водорості. 



Компоненти органіки 
ґрунту 

Рослинні залишки

Бактерії

Грибки Актинобактерії

Органіка ґрунту

CO2

Інтеграція біологічного структурного 
різноманіття та функціонального 
різноманіття

“Якість органіки ґрунту" необхідна для 
адекватного мікробного розмаїття ґрунту

Високе різноманіття мікробів є 
критичним:

Актинобактерії

Залучення «мікробних 
консорціумів»
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Ґрунтова бактеріальна
колонізація частинок органіки
(активна фракція вуглецю в 

органіці)

** Мікроорганізми асоціюються з активною фракцією С, 
як їх середовищем існування, і функціонування в 
ґрунті**
Застосування:  в ґрунті повинен міститися органічний матеріал, що активно 
розкладається, в якомога більшій кількості
“компоненти органіки в ґрунті можуть вважатися нашим найважливішим національним ресурсом”
- Albrecht, 1938.

Окремі бактерії на поверхні
органічних частинок грунту
(Schumann & Rentsch 1998)

Haynes, 2005. Adv. Agron. 85:221-267.



Волокниста мережа коренів, що представлена спороболусом у ґрунтовому профілі (зліва), підтримує 
різноманітну мікробну спільноту через вивільнення C і формування активного С, у порівнянні з 
обмеженим зростанням кореня, що представлені кукурудзою (праворуч). Рослини можуть вивільнити 
20-40% С від фотосинтезу через коріння

"Альфісоль" або "Лювісоль"
Центральний Міссурі США



“Звичайне управління”
SOC ≈ 12.5 g/kg soil

SOM = 2.18%

Органічне управління
SOC ≈ 19.5 g/kg soil

SOM = 3.41%

Округ Осейдж, штат Міссурі 2016Округ Бун, штат Міссурі 2016

Активний вуглець - ґрунти Rhizosphere - стадія росту V10
До 60% більше активного вуглецю в органічно керованих грунтах

*

MC-1 MC-2

Выступающий
Заметки для презентации
AC analysis variable for detecting consistent effects of solar corridor; notable increase for MC 527; Зверніть увагу на вплив на управління та ґрунт – Вміст активного вуглецю на 30 - 40% вище в органічно керованій ділянці в порівнянні з ділянка з традиційною обробкою незалежно від монокультури або коридору; higher AC trend for SCCS vs monoculture in organic



Фізичні Хімічні

Біологічні

Здоров'я ґрунту - всебічна оцінка, заснована на чутливих
показниках, що представляють всі властивості ґрунту

• Об’ємна щільність*
• Стійкість агрегатів ґрунту*
• Розподілення розмірів пор

Поровий простір
заповнений водою*

• Водоутримуюча здатність
ґрунту*

• Рівень просочування води
• Ущільнення ґрунту
• Глибина верхнього шару

ґрунту

• Органіка ґрунту (C)*
• активний C
• pH ґрунту*
• Електропровідність (EC)*
• Ємність катіонного

обміну
• Доступний P*
• Обмінний K*
• Вміст обмінного натрію*

• Мікробна біомаса C*
• Структура мікробної спільноти
• (Біорізноманіття)
• Мікробна діяльність

Ферментна активність ґрунту (i.e., глюкозидаза*)
Дихання ґрунту (швидкість розпаду)

• N, що потенційно може
мінералізуватися (PMN)*
• Стійкість до хвороб у ґрунті
• Оцінка круглих червів
• Оцінка земних червів
• Вміст гломаліну

*Показники, які зазвичай використовуються в моделях індексу здоров'я грунтів - набори даних, складених за цими показниками
Показники, зображені червоним шрифтом, вимірювалися в цьому дослідженні
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Деякі біологічні показники фермери можуть вимірювати
на полі
Дихання ґрунту - індикатор біологічної активності
Draeger Tube - зміна кольору показує відносну кількість CO2
Відносяться до мікробної біомаси => визначає частку C і N в ґрунті

Solvita “Soil Life Kit” – гелевий індикатор, що змінює колір (24-
годинне культивування), якісний індикатор дихання
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‘‘традиційна 
обробка землі’

“Пасовища” ‘Рідні Прерії ’

Індикатор якості ґрунту: активний C
"Біологічно активний грунт C" краще
описує SQ, ніж загальний SOM;

Визначено шляхом окислення С 
розведеним перманганатом, таким 
чином, зникнення кольору реагенту 
вказує на вищий С

Легкий, швидкий, польовий тест, на 
основі різниці в кольорі під час 
змішування реагентів з ґрунтами. 
Грунти, зібрані з полів під різним
управлінням в вододілі, будуть
оцінюватися щодо впливу на 
біологічно-активний С і, таким 
чином, щодо якісті ґрунту.

Більш чутливий до практики 
управління, ніж Total C; більш тісно 
пов'язаний з продуктивністю ґрунту 
і біологічними властивостями 
ґрунтів - часто відображає 
короткострокові зміни
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Різниця в «чутливості» 
вибраних показників
здоров'я грунту:

Example of a “biological 
activity indicator” 
detecting a change due 
to management well in 
advance of organic 
matter as an indicator



Індекс здоров’я грунту для оцінки систем управління врожайністю може бути 
отриманий на основі вибраних показників здоров'я грунтів

Приклад оцінки різних екосистем в басейні річки Солт (водозбір Марка Твена)

По
ка

зн
ик

Зд
ор

ов
'я

Ґр
ун

ту

*Livestock grazing

Veum et al. 2015 J. Soil Water Conservat. 70:232-246.
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Домінуючі організми в грунті з широко відомої важливістю не 
враховуються в популярних моделях оцінки стану грунту.

Выступающий
Заметки для презентации
Нематоди: Нематоди відомі як шкідники для сільськогосподарських культур, але більшість із них не шкодять культурам. Нематоди їдять бактерії, грибки, одноклітинні організми, шкідливі нематоди і личинки комах. Так як і одноклітинні організми, вони виділяють азот  і мікроелементи і доступній для рослин формі. Черви:  Це не зовсім мікроби, так як їх можна побачити неозброєним оком (без мікроскопа). Вони відіграють важливу роль у сільському господарстві і повинні включатися у дискусію що до біології ґрунту. Є три основні види червів: 1) Що харчуються залишками на поверхні (червоний каліфорнійський черв); 2) що харчуються у ґрунті (земляний черв); 3) ті що харчуються залишками і живуть у vertical burrows (дощовий черв). Дві останні групи червів відіграють важливу роль в інфільтрації води, тому що їхні канали і тунелі дозволяють воді просочуватись у ґрунт. Коріння рослин також проростає у ці відкриті канали. Слизові виділення червів допомагають будувати ґрунтовий агрегат … Дощові черви є довгожителями і їх важко зустріти на грунтооброблюваних полях. Найпростіші: Ці одноклітинні організми харчуються мікробами. Вони вільно пересуваються у воді навколо коріння та часточок грунту.  Вони харчуються бактеріями, грибками та морськими водоростями. Так як вони їдять інших мікробів, вони виділяють азот та мікроелементи у формі яка відразу поглинається рослинами. Бактерії: Це найменший але найчисельніший вид мікробів. Вони засвоюють моносахариди з рослин та перетравлюють такі джерела їжі як клітини мертвих рослин та клітковину. Деякі бактерії можуть перетворювати атмосферний азот у доступні для рослин форми. Найвідомішою бактерією цього типу є  Ризобія, яка асоціюється з бобовими культурами, хоча й існує багато інших видів вільноживучих ґрунтових бактерій які також можуть fix азот. Бактерії є джерелом їжу для інших мікробів. Розорані поля і трав'яні системи зазвичай включають більше бактерій чим грибків. Грибки: Є два основні види ґрунтових грибків: одна група руйнує (сприяє розпаду) органічний матеріал, а інша (Мікоризи) утворює велику підземну сітку яка приєднується до кореня рослини і збирає поживні речовини і воду для рослини. Обидва види є важливими для утворення гною та у процесі розкладу складних часток рослини таких як стебла кукурудзи. Грибки також виробляють біотичний клей (гломалін), який є важливим для формування структурних часток грунту та утворення хорошої структури грунту. Грунт, який довго не оброблявся, буде містити більшу кількість популяції грибків у порівнянні з обробленим. 
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Нематоди: Нематоди відомі як 
шкідники для сільськогосподарських 
культур, але більшість із них не 
шкодять культурам. Нематоди їдять 
бактерії, грибки, одноклітинні організми, 
шкідливі нематоди і личинки комах. Так 
як і одноклітинні організми, вони 
виділяють азот  і мікроелементи і 
доступній для рослин формі. 

Черви:  Це не зовсім мікроби, так як їх 
можна побачити неозброєним оком (без 
мікроскопа). Вони відіграють важливу роль 
у сільському господарстві і повинні 
включатися у дискусію що до біології 
ґрунту. Є три основні види червів: 1) Що 
харчуються залишками на поверхні 
(червоний каліфорнійський черв); 2) що 
харчуються у ґрунті (земляний черв); 3) ті 
що харчуються залишками і живуть у 
vertical burrows (дощовий черв). Дві останні 
групи червів відіграють важливу роль в 
інфільтрації води, тому що їхні канали і 
тунелі дозволяють воді просочуватись у 
ґрунт. Коріння рослин також проростає у ці 
відкриті канали. Слизові виділення червів
допомагають будувати ґрунтовий агрегат … 
Дощові черви є довгожителями і їх важко
зустріти на грунтооброблюваних полях. 

Найпростіші: Ці одноклітинні
організми харчуються мікробами. 
Вони вільно пересуваються у воді
навколо коріння та часточок грунту.  
Вони харчуються бактеріями, 
грибками та морськими 
водоростями. Так як вони їдять 
інших мікробів, вони виділяють азот 
та мікроелементи у формі яка 
відразу поглинається рослинами. 
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Бактерії: Це найменший але 
найчисельніший вид мікробів. Вони 
засвоюють моносахариди з рослин та 
перетравлюють такі джерела їжі як 
клітини мертвих рослин та клітковину. 
Деякі бактерії можуть перетворювати 
атмосферний азот у доступні для 
рослин форми. Найвідомішою 
бактерією цього типу є  Ризобія, яка 
асоціюється з бобовими культурами, 
хоча й існує багато інших видів 
вільноживучих ґрунтових бактерій які 
також можуть зв’язувати азот. 
Бактерії є джерелом їжу для інших 
мікробів. Розорані поля і трав'яні 
системи зазвичай включають більше 
бактерій чим грибків. 

Грибки: Є два основні види ґрунтових 
грибків: одна група руйнує (сприяє 
розпаду) органічний матеріал, а інша 
(Мікоризи) утворює велику підземну 
сітку яка приєднується до кореня 
рослини і збирає поживні речовини і 
воду для рослини. Обидва види є 
важливими для утворення гною та у 
процесі розкладу складних часток 
рослини таких як стебла кукурудзи. 
Грибки також виробляють біотичний
клей (гломалін), який є важливим для 
формування структурних часток грунту 
та утворення хорошої структури грунту. 
Грунт, який довго не оброблявся, буде 
містити більшу кількість популяції
грибків у порівнянні з обробленим. 



Функціональне розмаїття мікробних спільнот ґрунтів



(Kremer & Means, 2009; Zobiole et al. 2012)

Соєві бульбашки на стадії росту R1, 2010

* всі мікробні групи та їх гени виявлені в 
грунтовому середовищі

Фото R. Kremer

Мікоризний грибок, пов'язаний з 
корінням рослини; зверніть увагу 
на нитки, що з'єднують корінь із
віддаленими поживними
речовинами та джерелом води; 
спори для розмноження

Важливі учасники мікробіома грунту, які сприяють:
Наявності поживних речовин Пригніченню захворювань у рослин
Cкладу ґрунту Засвоєнню азоту
Стимулюванню росту рослин Розкладанню пестицидів
Циркуляції вуглецю Стійкості до стресів у рослин



Основою для "здорового ґрунту" є оптимальна біологічна активність

ЯК МИ УПРАВЛЯЄМО 
БІОЛОГІЄЮ ГРУНТУ?



Зменшуйте руйнування структури ґрунту
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Погана
інфільтрація
та аерація
води

Кращі умови 
для 
збільшення та 
діяльності 
мікробів 

Выступающий
Заметки для презентации
Необроблена екосистема: рослинні залишки; кучі гною; кореневі канали; тунелі червівОброблена екосистема: кірка, межа до якої доходить плуг



Secale cerale + Avena sativa –
Грудень 2017 – Міссурі, США

Зимові покривні 
культури Без зимових покривних культур –

Чистий пар
Березень 2015 – Міссурі, США

62% землі в США відведеної під сою 
з мінімальною обробкою ґрунту 
40% - нульова обробка ґрунту 
10% - покривні культури



Мікорізний показник здоров'я грунту; поглинання поживних речовин та води, придушення збудника
Наслідки: Система з поеривними культурами vs Без покривних культур

Faculty of Biology Genetics, University of 
Munich

Lehman et al., 2012

Increased AMF propagules specific for numerous crop host plants due to cover cropping
Thus cover crop management would score higher than no cover crops

Суміші покривних культур збільшують мікоризну різноманітність для наступних cash 
культур



Перемішування – поєднувати покривні культури з іншими висаджуючи їх  смугами, щоб кукурудза 
могла поглинати більше сонячної радіації; покривні культури покращуватимуть/зберігатимуть 

мікробне різноманіття ґрунтів

Кукурудза, посаджена з овесом (L), 2012; з горохом коров’ячим (R), 2014



Селекційний гібрид кукурудзи в системі перемішування - врожайність - вересень 2014 року



Випас великої рогатої худоби на кукурудзі - Вашингтон, штат Айова, США, жовтень 2016 р. 

Випас худоби на стерні/соломі
• Переробка вегетативних залишків у речовину що легко 

розкладається 
• Розподіл органічних речовин по місцевості
• Випас стимулює ріст кореня та подальший випуск С у 

ґрунт ризосфери – підвищення біологічної активності
ґрунту

• Інтеграція багаторічних або річних кормів/пасовищ

Інтеграція тваринництва в системи рослинництва



Збирання (вилучення) залишків кукурудзяної соломи - Айова 
США - 2015

Неефективне управління здоров'ям ґрунту– покриття поверхні слід
підтримувати (ґрунт повинен бути покритий)



Достатня різноманітна функціональна активність вимагає достатніх поживних речовин

Поживні речовини мають важливе значення для фізіологічних та біохімічних 
функцій, багато характерних як для рослин, так і для мікроорганізмів

Живильні елементи Біохімічні / фізіологічні функції

C, O, H, N, S Основні складові органічних речовин (вуглеводи, 
білки, ліпіди, ферменти)

P, Ca, B З'єднання основних полімерів у клітинних стінках 
і мембранах (фосфоліпіди, нуклеотиди, 
целюлоза); передача енергії

K,  Mg, Клітинний іон, баланс pH; активація ферменту; 
фотосинтетична активність

Mn, Fe, Cu, Zn, Mo, Ni Активізують / сприяють численні важливі
ферментативні реакції в різних проуесах метаболізму

Примітка. Дефіцит або відсутність важливої поживної речовини може впливати 
на один або декілька шляхів метаболізму, але відображається на загальному 
функціонуванні рослини чи мікроорганізму

Adapted from Datnoff et al. 2007. Mineral nutrition and plant disease. APS Press.

Выступающий
Заметки для презентации
Фактори необхідні для забезпечення ефективного перетворення ОМ мікробами
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Використання біологічних продуктів для покращення здоров'я грунту та росту рослин
Комерційний біостимулятор або біорегулятор рослин - брасиностероїдів (Vitazyme)

Контроль + Vitazyme+ Vitazyme Контроль

Kremer et al.. 2017. Proceedings of 3rd International Congress on Biostimulants
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Чи буде післядія гліфосату впливати на здоров'я грунту? На багатьох полях у США 
щорічно застосовується Roundup з кінця 1990-х років.

Залишковий гліфосат в грунті ризосфери ГМ кукурудзи з і без Roundup * в 2017 році

(Мексиканський суглинистий мул, округ Нокс, Міссурі, США)**
* Норма внесення= 840 g a.i./ha
** ** Раундап застосовується на ділянці періодично до 2015 року

Без Roundup в 2017 З використанням Roundup в 2017



Residual Glyphosate Damage to Pumpkins 
after  a RR Soybean – corn rotation

Photo: Frank Dean
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Source: Kremer et al. 2017. Proceedings of 3rd International Congress on Biostimulants

Керівні міркування - обмеження впливу пестицидів; Покращення здоров'я ґрунтів 
Використання біологічних методів - обробка Вітазимом - польове застосування

Мікробна різноманітність ґрунту під різним управлінням - 2014

Врожай: соя
Ґрунт: Мексиканський суглинистий мул (Epiaqualf = "глиняний ґрунту") – Міссурі, США
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Ураження коріння 
кукурудзи Fusarium spp.

GlyphosateVitazyme + Glyphosate

Вплив гліфосату на ураження коріння
кукурудзи грибком Fusarium spp.-
польові дослідження, штат Міссурі 
США, 2016

Вплив вітазиму на зменшення
ураження коренів грибком Fusarium -
передбачає подолання гліфосат-
індукованого стресу на кукурудзу



Багато бактеріальних продуктів засновані на «флуоресцентних
псевдомонадах», що населяють ризосфери рослин - більшість з яких

корисні для росту рослин

Photo: R.J. Kremer

Виділяють на селективному живильному середовищі з коренів сої 
Roundup Ready з додаванням Vitazyme, Knox County, Missouri, 2017.
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Хлорофіл листків (СПАД) of earleaf двох гібридів кукурудзи, посаджених у two row 
widths

Лікування:
1) Vitazyme 840 г / га на 
насіння і позакореневий 
спрей на стадії V6 (6-8 
листків)
2) Немає

Збільшення вмісту 
хлорофілу:
+ 1% при ширині рядків 
76 см
+ 4% при ширині рядків 
152 см
(більше сонячного світла, 
отриманого нижнім 
листям кукурудзи)



Основні положення для управління здоров'ям ґрунту 

• Зменшити руйнування структури ґрунту*
• Збільшити різноманітність рослин (Чергування, багаторічні культури)
• Безперервне живе коріння в ґрунті(на скільки можливо) Постійно тримати 

поверхню ґрунту покритою
• Сприяти утворенню органічної речовини в ґрунті

• Управління залишком врожаю
• Гній, компост, мульча, біологічні продукти
• Покривні культури
• Інтеграція тваринництва(випасання, гній, переробка залишків)

• Комплексне та різноманітне управління

*Включає обробку ґрунту, застосування пестицидів та неорганічних
добрив; дренаж?

Підсумок



Інтеграція практики управління * для підвищення продуктивності та 
покращення здоровя грунтів

Hatfield, J.L., Sauer, T.J., Cruse, R.M., 2017. Soil: the forgotten piece of the water, food, energy nexus. Adv. Agron. 143, 1-46. 

* Старі, перевірені часом та нові практики



Дякую за увагу!

48Пшениця в кінці червня 2016 р., Округ Бун, штат Міссурі, США. 
Фото: R.J. Kremer
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