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РЕФЕРАТ

   Пояснювальна записка випускної кваліфікаційної роботи за темою «Дослідження 
процесів екологічної біотехнології No-Till» викладена на 100
сторінках друкованого тексту, містить 16 рисунків, дев’ять таблиць; список
використаних джерел у кількості 70 найменувань на шести сторінках.
Мета роботи полягає у вивченні особливостей формування структури та різноманіття 
мікробного комплексу чорнозему типового в агроценозі за різних систем землеробства та 
обґрунтуванні застосування цих заходів для оптимізації мікробного ценозу ґрунту у 
системі No-Till для розробки та впровадження біотехнології No-Till, спрямованої на 
охорону і покращення стану агроценозів.
   Об’єкт дослідження – формування структури та різноманіття мікробного комплексу
чорнозему типового та ґрунтовомікробні процеси, що супроводжують ріст і розвиток 
агрокультур за різних систем землеробства шляхом збільшення вмісту гумусу.
Предмет дослідження – динаміка вмісту гумусу в ґрунтах, які обробляються традиційно та 
за біотехнологією No-Till, а також уплив дефекату цукрового виробництва на кислотність 
ґрунтів, мікробіота чорнозему типового, що формує родючість ґрунту та підвищує 
продуктивність агроекосистеми за різних систем землеробства.
Методи дослідження.
    Польовий (двофакторний польовий дослід порівняльної оцінки варіантів систем 
землеробства на фоні різних варіантів основного обробітку ґрунту в сівозміні); 
лабораторні: агрохімічні (визначення основних фізико-хімічних показників ґрунту);
мікробіологічні (оцінка чисельності основних фізіологічних груп та якісного складу 
мікробного комплексу); екологічні (порівняльна характеристика індексів біорізноманіття
та домінування мікробіоти); статистичний (математична та статистична
обробка експериментальних даних) тощо.
    Уперше проведено комплексне оцінювання особливостей формування
гумусового шару типових горизонтів і встановлено залежність чисельності
мікробного комплексу едафотопів фермерського господарства на території
Семенівського району Полтавської області від системи землеробства.
Відповідно до вихідних даних у кваліфікаційній роботі проведено аналіз
проблеми та лабораторні дослідження визначення впливу систем землеробства
на родючість ґрунту; переваги біотехнології No-Till для даної місцевості.
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 ABSTRACT

    Explanatory note of the Master’s paper on the theme «Researching of the
processes of No-Till ecological biotechnology» is set out on 100 pages of printed
text, contains 16 figures, nine tables; list of used sources in the amount of 70 titles in
six pages.
   The purpose of the work is to research of the peculiar properties of the
structure formation and diversity of the microbial complex of typical chernozem in
agrocenosis for different agricultural systems and justifying the application of No-
Till system to optimize the microbial cenosis of the soil for developing and
implementing No-Till biotechnology aimed at protecting and improving the
condition of agrocenosis
    The object of research is the formation of the structure and diversity of the
microbial complex of typical chernozem, and microbial processes in the soil that
accompany the growth and agrocultures’ development in different tillage systems by
increasing the content of humus.
    The subject of the study is the dynamics of the humus content in soils which
are cultivated traditionally and by No-Till biotechnology, as well as the impact of the
defecate after sugar production on acidity of the soils, the typical chernozem
microbiota, which forms the soil fertility and increases the productivity of the
agroecosystem in different tillage systems.
    Research methods. Fieldwork (two-factor field experience of comparative
assessment of options for farming systems on the background of different variants
for the main tillage in crop rotation); laboratory: agrochemical (definition of basic
physical and chemical parameters of the soil); microbiological (assessment of the
number of the main physiological groups and the qualitative composition of the
microbial complex); ecological (comparative characteristic of biodiversity indexes
and microbiota dominance); statistical (mathematical and statistical processing of
experimental data), etc.
    For the first time a complex evaluation of the peculiar properties of the humus
layer formation of typical horizons was carried out, and the dependence of the
number of the microbial edafotop complex on the system of tillage was established
on a farm in Semenivka district of Poltava region
    According to the initial data in the, the problem analysis and laboratory
studies of the impact of tillage systems on the soil fertility and advantages of No-Till
biotechnology for this area are examined.

Key words: BIOGEOCENSIS, AGROCENOSIS, EDAPHOTOP, TRADITIONAL 
AGROTECHNOLOGY, BIOTECHNOLOGY NO-TILL, CROP ROTATION, FERILITY, 
HUMUS, SOIL MICROBIOCENOSIS.

                               


