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У статті, присвяченій 60-й річниці від дня заснування Інституту сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового виробництва НААН, представлено основні досягнення
наукових підрозділів Інституту та його історичний шлях розвитку.
Ключові слова: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, мікробіологія, вірусологія.
Історія заснування Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН тісно пов’язана з діяльністю відомого українського вченого, академіка Української академії сільськогосподарських наук (УАСГН) Михайла
Васильовича Рево. Ідея створення інституту
зародилась у М. В. Рево ще на початку його
наукової кар’єри, проте до цілеспрямованого
її втілення вчений взявся в другій половині
50-х років минулого століття, коли для цього
склалися відповідні умови. У тридцяті роки
минулого століття вченого було репресовано, його праці тривалий час замовчувалися, і
лише з настанням політичної «відлиги»
з’явилася можливість реалізації задуманого.
Свої думки щодо створення нового інституту
М. В. Рево виклав у доповідних записках:
президенту УАСГН П. А. Власюку (1959 р.)
та першому секретарю ЦК КПУ М. В. Підгорному (1960 р.). У записках Михайло Васильович не лише наголошував на доцільності створення інституту, але й окреслив його
основні напрями діяльності та визначив завдання.
Результатом діяльності численних комісій, створюваних для розгляду внесених пропозицій, стала організація відділу сільськогосподарської мікробіології, вірусології та
імунології (ВСГМВІ) у складі Українського
науково-дослідного інституту землеробства
УАСГН (наказ міністра сільського господарства УРСР № 1037 від 22 листопада 1960 р.
© А. М. Москаленко, В. В. Волкогон, 2021

та постанова Президії УАСГН від 29 листопада 1960 р.). Проте діяльність відділу практично розпочалася з кінця літа наступного
року, після надання йому статусу філії Українського НДІ землеробства (наказ міністра
сільського господарства УРСР № 508 від 29
серпня 1961 р.). Цей день — 29 серпня 1961 р.
вважається офіційною датою заснування відділу та, в подальшому, — Інституту.
ВСГМВІ мав у своєму складі три лабораторії: сільськогосподарської мікробіології,
загальної вірусології та вірусних захворювань сільськогосподарських тварин і загальної імунології. Відділ мав штат 22 чол. Установу очолив кандидат біологічних наук
Я. А. Голота, який до цього призначення
обіймав посаду старшого наукового співробітника по великій рогатій худобі та конярству Відділення тваринництва УАСГН. Проте
науковою роботою колективу керував академік М. В. Рево, призначений на посаду заступника директора з наукової роботи. Під
безпосереднім керівництвом М. В. Рево розпочали активно проводитися дослідження
ентеровірусів та L-форм мікобактерій. В інших лабораторіях у цей час досліджувалися
особливості диплококових та стрептококових інфекцій, що знайшло відображення у
відповідній монографії [1].
М. В. Рево розумів, що створення відділу
замість омріяного інституту — це лише початок. Вчений спрямував свою діяльність на
3

розширення відділу, щоб у майбутньому мати основу для реорганізації його в науководослідний інститут. Так, за безпосереднього
сприяння Михайла Васильовича керівництво
УАСГН мало наміри розширити відділ
«шляхом створення лабораторії ґрунтової
мікробіології, бактеріальних добрив, рубцевої мікробіології». Проте вчений 2 березня
1962 року раптово помер, так і не втіливши в
життя свій задум.
Справу М. В. Рево продовжили співробітники відділу. Підрозділ поступово розширювався. Так, зокрема, було започатковано
дослідження з проблем ґрунтової мікробіології. Керівником лабораторії ґрунтової мікробіології став доктор біол. наук М. Г. Тягни-Рядно.
У 1964 р. відділ очолив видатний учений, доктор ветеринарних наук, професор
В. І. Ротов. Діяльність В. І. Ротова найбільшою мірою була присвячена проблемам
профілактики та боротьби з туберкульозом
тварин [2; 3]. Його роботи із серологічної
ідентифікації туберкульозу, нові методи
профілактики і лікування тварин сприяли
повній ліквідації туберкульозних ізоляторів і
груп туберкульозних тварин у господарствах
багатьох областей України. Без перебільшення можна стверджувати, що на той час
основні дослідження зазначених питань в
Україні проводилися у ВСГМВІ. Заступником директора з наукової роботи було призначено канд. біол. наук В. О. Рождественского. Пізніше на цій посаді працювали
професор М. П. Мосюк та канд. с.-г. наук
В. О. Агарков.
У цей час відділ мав у своєму складі вісім наукових підрозділів: лабораторію мікробіології зоонозних захворювань (завідувач —
В. І. Ротов), лабораторію імунології (завідувач — доктор вет. наук, професор К. П. Чепуров), лабораторію вірусології (завідувач —
В. А. Рождественский), лабораторію електронної мікроскопії (завідувач — канд. вет.
наук М. Я. Курбала), лабораторію вірусних
хвороб злакових (завідувач — В. О. Агарков), лабораторію вірусних хвороб картоплі
(завідувач — канд. біол. наук Р. Н. Нікітіна,
пізніше канд. с.-г. наук В. А. Марченко), лабораторію ґрунтової мікробіології (завідувач — доктор с.-г. наук М. Ф. Мосюк) і лабораторію мікробіології кормів (завідувач —
канд. с.-г. наук А. Л. Семеній).
4

У лабораторіях відділу було створено
сухий концентрат Рощина для силосування
кормів, рідку комплексну закваску для силосування кукурудзи, технологію збагачення
компостів корисною мікробіотою, діагностичні сироватки для виявлення вірусних захворювань культурних рослин; досліджено
питання польової стійкості сортів і гібридів
рослин до вірусних захворювань, розповсюдження вірусів та їх шкодочинність на районованих у той час сортах картоплі; виділено
патогенні штами ентеровірусів для відтворення в експерименті і для розробки методів
боротьби з хворобами ентеровірусної етіології та ін. У 1965 р. розпочато виробництво діагностичних сироваток для виявлення вірусних хвороб картоплі.
У 1969 р. на базі наявного відділу було
створено Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології
(постанова Ради Міністрів УРСР № 442 від
24 липня 1969 р. та наказ міністра сільського
господарства УРСР № 583 від 22 серпня
1969 р.). Інститут мав 10 наукових підрозділів: сільськогосподарської мікробіології, загальної вірусології та вірусних захворювань
сільськогосподарських тварин, загальної імунології, ґрунтової мікробіології, вірусології
рослин, травлення сільськогосподарських
тварин, мікробіології кормів, імунології,
вірусології сільськогосподарських тварин,
зоонозних захворювань тварин.
Очолив інститут відомий вірусолог, кандидат біологічних наук Ю. М. Шелудько. Заступником директора з наукових питань було призначено В. І. Ротова. До роботи в Інституті у цей час залучаються відомі фахівцівірусологи — В. П. Романенко і Ф. Ю. Козар.
Зі створенням інституту активно досліджуються біологічні особливості ентеровірусів свиней, їхня роль в етіології захворювань.
У результаті проведених досліджень у
1971 р. вперше на території СРСР виявлено
ензоотичний енцефаломієліт (хворобу Тешена) свиней. Результати цих досліджень відображено у монографії [4].
У науковій тематиці новоствореного інституту значну частку займали дослідження
найактуальніших питань фітовірусології. У
цей час проведено широкі дослідження виробничих і колекційних посадок картоплі,
посівів люпину, сої, томатів у захищеному
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ґрунті, державних сортоділянок зон Полісся і
Лісостепу. Встановлено широке ураження
вірусними хворобами цих культур. Розвиваються такі напрями, як оздоровлення рослин
від вірусів методом культури меристеми,
створення слабопатогенних штамів вірусів
для боротьби з вірусними ураженнями та ін.
Якісне розв’язання поставлених питань було
б неможливим без відповідної матеріальнотехнічної бази і кадрового забезпечення. Ці
питання успішно вирішувалися. Дослідження з проблем фітовірусології проводили висококваліфіковані спеціалісти: канд. біол.
наук Н. О. Сіверс і канд. с.-г. наук А. Є. Рибалко. Пізніше успішно захистили кандидатські дисертації вірусологи М. Я. Погорілько,
М. Є. Шевель, Н. В. Щербина, М. М. Зарицький, Л. П. Коломієць, І. В. Демчук. Розробки
вірусологів рослин були захищені 15 авторськими свідоцтвами й знайшли широке застосування у сільськогосподарському виробництві. У цей час Ю. М. Шелудьком підготовлено і видано підручник «Фітовірусологія» [5], який тривалий час був основним у
підготовці студентів за відповідною спеціальністю.
Особливо активно інститут розвивався,
починаючи з 1972 р., коли його директором
став кандидат біологічних наук В. С. Сіверс,
а заступником з наукової роботи — кандидат
біологічних наук О. О. Берестецький. Розпочинається будівництво нового лабораторного
комплексу на вул. Маліновського, інститут
наповнюється новим сучасним обладнанням,
формується потужний науковий колектив.
Основними напрямами досліджень були: мікробіологія кормів, ґрунтова мікробіологія,
фітовірусологія, вірусологія тварин, мікробіологія тварин.
У зазначений період активно розвивалися дослідження мікробіологічних аспектів
підвищення кормової цінності рослинних
решток (солома зернових, качани кукурудзи
тощо), створюється пробіотичний препарат
БПС-44 для профілактики й лікування шлунково-кишкових захворювань молодняку худоби, вивчаються особливості його ефективного застосування. Основними виконавцями
зазначених питань були канд. біол. наук
М. Х. Справцев, канд. с.-г. наук С. Д. Богдан,
канд. ветер. наук В. П. Дорожко, Г. М. Горобець, М. П. Топчій.
Проведено значні за обсягами й важливіISSN 1997-3004

стю дослідження з питань мікробіологічних
основ формування сівозмін; разом з відомими фахівцями у галузі землеробства запропоновано оптимальні для розвитку культурних рослин та формування родючості ґрунтів
сівозміни. Виділено й досліджено штами різної патогенності Х-, М-, S-, Y-вірусів картоплі, ВСЛК, вірусу жовтої мозаїки квасолі, вірусу табачної мозаїки на томатах. Розпочинаються активні дослідження віроїдів [6]. На
оздоровлених сортах картоплі в 1974 р. вперше в Європі виявлено й вивчено нове захворювання, яке викликається бациловидним
вірусом із сімейства рабдо-вірусів.
Варто особливо підкреслити важливість
проведених під керівництвом О. О. Берестецького досліджень з окремих напрямів
ґрунтової мікробіології, зокрема, ролі фітотоксичних мікроорганізмів у виникненні такого явища, як ґрунтовтома. У ґрунтах зон
Полісся, Лісостепу й Степу в польових сівозмінах та за вирощування сільськогосподарських культур беззмінно досліджено фітотоксичні форми мікроорганізмів — мікроміцетів (канд. біол. наук С. П. Надкерничний),
бактерій (Ю. М. Мочалов), актиноміцетів
(канд. біол. наук Л. А. Кононюк). Хімічну
природу фітотоксичних метаболітів мікроорганізмів досліджував канд. біол. наук
В. П. Патика, їх вплив на початкові етапи органогенезу культурних рослин — канд. с.-г.
наук Т. А. Граб.
З 1975 р., після переходу О. О. Берестецького на посаду директора Всесоюзного
інституту сільськогосподарської мікробіології ВАСГНІЛ, заступником директора з наукової роботи і, водночас, керівником найбільшого в інституті підрозділу — відділу
ґрунтової мікробіології, працює доктор сільськогосподарських наук, професор В. І. Канівець. У цей час продовжуються вищезазначені дослідження. Водночас значний розвиток одержали питання біологічної активності
ґрунтів, трансформації вуглецю, особливостей активізації процесу симбіотичної азотфіксації, створення інгібіторів нітрифікації.
Дослідження проводили наукові групи, очолювані кандидатами біол. наук А. І. Киселем,
В. П. Патикою, В. І. Торжевським, С. П. Надкерничним, канд. с.-г. наук Т. А. Граб,
Ю. М. Мочаловим.
У цей час отримують широкий розвиток
дослідження збудника туберкульозу, випро-
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бовуються діагностичні, профілактичні та
лікувальні засоби тощо. Активно працювали
над розв’язанням зазначених питань В. І. Ротов, П. Ю. Савченко, В. С. Козлов, В. П. Опанасенко та ін. Результати цих робіт відображено в численних публікаціях, а також у монографіях [7–9].
З 1981 р. по 1997 р. інститут очолював
доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН В. П. Романенко. Заступником з
наукової роботи в цей час працював кандидат біологічних наук Ф. Ю. Козар. Основними напрямами досліджень були: ґрунтова
мікробіологія, вірусологія рослин і тварин,
мікробіологія кормів, туберкульоз тварин.
У цей період співробітниками розроблено методи діагностики ентеровірусних захворювань свиней, запропоновано нові ензоотичні одиниці — ентеровірусний гастроентерит свиней і ентеровірусна пневмонія. Відкрито 19 раніше невідомих типів вірусів, 15
із яких запатентовано. Розроблено і впроваджено у виробництво вірусвакцину проти
ензоотичного енцефаломієліту свиней. Результати досліджень знайшли відображення
у відповідній монографії [10]. За розробку та
впровадження системи заходів профілактики
і ліквідації хвороби Тешена та створення вірусвакцини й наборів діагностикумів авторів
В. П. Романенка, О. Г. Прусс, Н. В. Бабич
відзначено у 1989 р. Державною премією
України в галузі науки і техніки.
У 80-і роки інтенсивно проводяться дослідження окремих питань такого захворювання, як туберкульоз тварин. У лабораторії
мікробіології тварин (керівник — канд. біол.
наук А. О. Бокун, пізніше — канд. біол. наук
В. С. Козлов) створено колекцію мікобактерій. На основі аналізу епізоотологічних показників і результатів проведених досліджень розроблено «Систему мероприятий по
профилактике и оздоровлению от туберкулеза крупного рогатого скота». Розроблену методику хіміопрофілактики із застосуванням
тубазіду впроваджено в численних господарствах України, Росії, Казахстану та інших
регіонів колишнього Радянського Союзу.
З 1980 р. як самостійна структурна одиниця починає проводити дослідження лабораторія біологічного азоту, очолювана кандидатом біологічних наук Н. М. Мальцевою.
В лабораторії налагоджуються газохроматографічні методи визначення активності про6

цесу азотфіксації, проводиться селекція активних штамів бульбочкових бактерій. Паралельно, за ініціативи В. В. Волкогона, в
підрозділі розпочинаються дослідження асоціативної азотфіксації. У цей час у роботі активно використовуються методи ізотопного
розбавлення (з 15N), розробляються способи
активізації процесу асоціативної азотфіксації, проводиться вивчення складу мікробних
азотфіксувальних угруповань кореневої зони
низки видів культурних рослин, особливостей інтродукції в агроценози активних штамів асоціативних діазотрофів. Показано суттєві відмінності й різні перспективи такого
агроприйому, як передпосівна бактеризація у
разі застосування для однорічних і багаторічних культур. Встановлено, що інтродукований у кореневу зону багаторічної рослини
асоціативний азотфіксатор через розвиток
молодої екосистеми із становища домінуючої бактерії в перший рік вегетації інокульованих рослин на другий рік життя зводиться
до рівня, який займають представники виду в
природних умовах. Наприкінці 80-х – початку 90-х років активно досліджується вплив
фітогормонів та їх синтетичних аналогів на
процес азотфіксації. Під час роботи з’ясовано механізм позитивного впливу ауксинів і
цитокінінів на перебіг процесу асоціативної
азотфіксації. За участю співробітників лабораторії видається монографія «Новые элементы биорегуляции для устойчивого развития в агроэкосистемах» [11].
З 1997 р. інститут очолює доктор біологічних наук, професор, академік НААН
В. П. Патика. За його ініціативи до установи
було приєднано Південну дослідну станцію,
яка у складі інституту проводила дослідження низки питань ґрунтової мікробіології на
об’єктах Півдня України. При інституті розпочинає роботу аспірантура. Створюються
нові наукові підрозділи: лабораторія біологічної трансформації азоту і фосфору (завідувач — канд. біол. наук В. В. Волкогон), лабораторія біологічного азоту (завідувач —
канд. біол. наук О. В. Надкернична), мікробіометоду (завідувач — канд. біол. наук
С. П. Надкерничний), технічної мікробіології
(завідувач — канд. біол. наук М. Я. Погорілько). Розпочинається активна підготовка
до створення при інституті Колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів. За участі
співробітників інституту в цей час підготов-
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лено монографію «Біологічний азот» [12],
видано монографію П. Ю. Савченка «Лабораторная диагностика туберкулеза животных» [13], підготовлено монографію В. І. Канівця «Життя ґрунту» [14], «Краткий англорусско-украинский словарь…» [15].
У 2000–2003 рр. директором інституту
працював відомий фітовірусолог кандидат
біологічних наук М. М. Зарицький. Значні
зусилля в цей час були спрямовані на створення Колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів, яка набула статусу Національної.
Колекція формувалася за активної участі
професора О. В. Надкерничної, кандидата
с.-г. наук Л. М. Токмакової, кандидата біол.
наук Т. М. Ковалевської. Сьогодні в Колекції
підтримується біля 600 культур бактерій та
мікроскопічних грибів, які належать більш
ніж до 20 родів. Вона об’єднує спеціалізовані колекції мікроорганізмів (азотфіксувальних, фосфатмобілізувальних, ентомопатогенних бактерій, мікроорганізмів-антагоністів збудників хвороб рослин, мікроорганізмів-продуцентів біологічно активних речовин), які були сформовані в лабораторіях упродовж 60 років функціонування Інституту.
У фондах колекції також зберігаються референтні та типові штами багатьох відомих валідних видів мікроорганізмів, які отримано
з різних колекцій мікроорганізмів зарубіжжя.
Крім Національної колекції корисних
ґрунтових мікроорганізмів, формуються колекції штамів мікобактерій туберкульозу
(понад 40 штамів бичачого, людського і
пташиного видів та 12 штамів атипових мікобактерій різних видів), фітопатогенних вірусів (понад 50 штамів та ізолятів), оздоровлених від вірусів сортів картоплі (понад 120
сортів), а також тешо-, ентеровірусів свиней
(понад 120 штамів). У створенні колекцій активну участь брали співробітники інституту
П. Ю. Савченко, В. С. Козлов, Г. М. Дяченко, Н. О. Кравченко, Ф. Ю. Козар, Л. П. Коломієць, М. Я. Погорілько, О. Г. Прусс,
В. І. Сорока, А. О. Бокун, І. В. Демчук.
З 2003 по 2011 р. та з 2014 по 2019 р.
інститут очолює доктор сільськогосподарських наук, професор В. В. Волкогон. Заступником з наукової роботи працює доктор біологічних наук, професор О. В. Надкернична
(з 2009 р. — кандидат біологічних наук
С. В. Дерев’янко, а з 2011 р. — кандидат
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сільськогосподарських наук С. Ф. Козар). У
цей період значні зусилля колективу було
спрямовано на створення мікробних препаратів різної функціональної спрямованості.
Створено і зареєстровано в Україні препарати Альбобактерин, Антимишин, Біогран,
Діазобактерин, Мікрогумін, Ризогумін, Поліміксобактерин, Хетомік. Розроблено препарати для діагностики, профілактики й лікування хвороб молодняку ВРХ, свиней і
птиці (БПС-Л, препарат для імунокорекції
молодняку тварин Імунотон, імуноферментні
діагностикуми для виявлення збудника хвороби Тешена, інактивована вакцина проти
цієї хвороби) та ін. Співробітниками лабораторії вірусології встановлено факт продуктивної інфекції вірусу скручування листя
картоплі в культурах клітин ссавців, що забезпечило розробку оригінального методу
отримання антигену.
У цей період суттєво розширюються обсяги впровадження препаратів для землеробства. Активно розгортається робота з впровадження наукових розробок Інституту із
призначенням на посаду заступника директора з питань маркетингу та інноваційної
діяльності кандидата економічних наук
А. М. Москаленка. У цей час інститут нагороджується золотою медаллю Міністерства
аграрної політики України «За кращу наукову розробку». Практично за рахунок фінансування госпрозрахункових договорів наукова установа у цей складний час активно функціонує і розвивається.
Розпочинає роботу спеціалізована вчена
рада із захисту кандидатських дисертацій зі
спеціальності «мікробіологія». З моменту її
утворення і до 2019 р. захищено 17 дисертацій (Д. В. Крутило, Ю. О. Воробей, К. І. Волкогон, Т. О. Бова, С. Б. Дімова, В. П. Сальник, О. О. Тимошенко, М. А. Комок, Т. А. Євтушенко, М. В. Гаценко, О. О. Шаховніна,
Н. О. Баранкова, І. Г. Коротка, М. А. Журба,
А. О. Трепач, О. В. Пиріг, А. С. Кислинська).
У цей же час захищено три докторські дисертації (О. В. Надкернична, Є. П. Копилов,
А. М. Москаленко).
У 2005 р. при інституті організовується
видання міжвідомчого наукового тематичного збірника «Сільськогосподарська мікробіологія». У збірнику, який виходить два рази
на рік, друкуються статті українською та
англійською мовами. Видання внесено ВАК
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України до переліку фахових за сільськогосподарськими та біологічними науками.
За участі співробітників інституту активно проводяться наукові конференції, у т. ч.
міжнародні: «Фосфор і калій у землеробстві.
Проблеми мікробіологічної мобілізації»
(спільно з ННЦ «Інститут ґрунтознавства і
агрохімії ім. О. Н. Соколовського» НААН)
(Чернігів, 2004), «S. P. Kostychev and contemporary agricultural microbiology» (спільно з
Всеросійським інститутом сільськогосподарської мікробіології) (Ялта, 2008), «Мікробіологічні аспекти оптимізації продукційного
процесу сільськогосподарських культур»
(Чернігів, 2015).
У цей час активно формуються творчі
зв’язки співробітників інституту з науковцями Білорусі, Литви, Китаю та Німеччини.
Делегації чернігівських науковців неодноразово відвідували наукові заклади зазначених
країн та приймали в себе колег із зарубіжжя.
Сьогодні в рамках окремих угод про співробітництво науковці Інституту проводять дослідження зі своїми зарубіжними колегами за
кількома напрямами.
Розширення в Україні досліджень з
питань сільськогосподарської мікробіології
сприяло формуванню науково-технічної програми «Сільськогосподарська мікробіологія», яку з 2005 р. координує Інститут сільськогосподарської мікробіології. У виконанні
програми беруть участь співробітники низки
установ Національної академії аграрних наук
України.
В інституті активізується видавнича діяльність. Крім публікацій наукових статей у
фахових виданнях, видається низка монографій [16–24], каталогів [25; 26], рекомендацій тощо.
У проміжку з 2011 по 2014 р. інститут очолювала кандидат економічних наук
Н. М. Буняк. У цей час до Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН приєднано Чернігівський інститут агропромислового виробництва та Носівську селекційнодослідну станцію з дослідним господарством. На базі Чернігівського інституту агропромислового виробництва створюється відділ, який проводить наукові дослідження за
новим для інституту напрямом — науковим
забезпеченням агропромислового виробництва, а саме займається питаннями створення
нових сортів і технологій вирощування сіль8

ськогосподарських культур та їх впровадження. З урахуванням розширення напрямів
діяльності та наукових досліджень установу
перейменовано в Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (2011 р.). В цей же період
на інститут покладено організацію підготовки та видання науково-популярного журналу
«Чернігівщина аграрна».
З 2019 р. Інститут сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового виробництва НААН очолює доктор економічних наук А. М. Москаленко, а на посаді заступника
директора з наукової та інноваційної діяльності його замінює кандидат економічних
наук Ю. М. Халеп. Розширюється спектр наукових завдань, а збірник «Сільськогосподарська мікробіологія» з 2020 р. внесено до
Реєстру наукових фахових видань України
(категорія Б) за спеціальностями: Агрономія;
Захист і карантин рослин; Біологія; Екологія,
науки: сільськогосподарські та біологічні.
Розширеного змісту набуває діяльність щодо
впровадження наукоємної продукції інституту: поряд з традиційною співпрацею з аграріями, розпочинається масштабне виробництво мікробних препаратів за ліцензійними
договорами в інших організаціях. За рахунок
додатково отриманих коштів активно оновлюється матеріально-технічна база для проведення наукових досліджень, проводиться
ремонт лабораторних і офісних приміщень та
благоустрій території.
В цей же період наукові розробки та фаховий рівень чернігівських мікробіологів
отримують все більше міжнародне визнання:
зокрема, виконуються дослідження на замовлення Акціонерного товариства з радою директорів SNF SA (Франція, 2019 р.) та компанії GGT GmbH Глобал Грін (Австрія,
2021 р.), налагоджено контакти щодо постачання біологічних препаратів інституту на
африканський континент. Активізується діяльність Ради молодих вчених. З метою залучення до наукової діяльності талановитої
молоді організовується школа молодих мікробіологів, в роботі якої беруть участь студенти випускних курсів місцевих університетів.
Продовжується формування наукових
кадрів. Так, у 2019 р. захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук (Г. В. Цехмістер,
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С. М. Деркач, Л. А. Шевченко), а у 2020 р. захищено дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора сільськогосподарських наук
С. Ф. Козаром. Також у 2021 р. вперше захищено дві дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора філософії (О. М. Білоконська та О. В. Логоша). За видатні наукові здобутки у 2020 р. В. В. Волкогона обрано дійсним членом (академіком) НААН, А. М. Москаленка — чл.-кореспондентом НААН.
Сьогодні наукові підрозділи інституту
виконують дослідження за такими напрямами:
– мікробіологічний стан агроценозів за
впливу біотичних та абіогенних чинників у
технологіях вирощування сільськогосподарських культур;
– особливості біологічної трансформації
ґрунтової органічної речовини за різних систем удобрення (у т. ч. органічної);
– селекція активних штамів та створення
біологічних препаратів на основі азотфіксувальних, фосфатмобілізувальних, рістрегуляторних мікроорганізмів та антагоністів фітопатогенів;
– взаємовідносини мікроорганізмів з рослиною у природних та штучно створених
симбіозах і асоціаціях;
– особливості мікробних сукцесій за
компостування органічної речовини; створення технологій керованого компостування
за участі селекціонованих мікроорганізмів;
– механізми реалізації пробіотичного потенціалу мікроорганізмів для підвищення
продуктивності сільськогосподарських тварин;
– моніторинг і системи захисту культурних рослин від вірусних інфекцій;
– селекція люпинів.
У науковій роботі та інженерно-технічному забезпеченні досліджень і життєдіяльності інституту задіяний 101 працівник, у
т. ч. понад 30 наукових співробітників, з них
6 докторів наук і 22 кандидати наук та докторів філософії. Працюють над дисертаційними дослідженнями 5 аспірантів.
В інституті активно працює Рада молодих вчених (керівник — Г. В. Цехмістер), діяльність якої спрямована на залучення молоді до активної наукової роботи. Щорічно
Рада організовує і проводить в інституті наукові конференції молодих учених, в яких беруть участь не лише співробітники інституISSN 1997-3004

ту, але й інших наукових закладів. На конференціях проводиться конкурс кращих
робіт із присудженням іменних премій:
М. В. Рево — у галузі вірусології та мікробіології тварин і О. О. Берестецького — з питань ґрунтової мікробіології, а з 2020 р. —
премія в галузі економіки біологізації землеробства та премія за кращу наукову роботу
практичного спрямування.
У різні роки в інституті працювали видатні вчені, зокрема:
академік УАСГН М. В. Рево;
академік НААН В. П. Романенко;
академік НААН В. П. Патика;
чл.-кореспондент ВАСГНІЛ О. О. Берестецький;
чл.-кореспондент НААН О. М. Бердніков;
професор В. І. Ротов;
професор К. П. Чепуров;
професор А. В. Черкасова;
професор М. Ф. Масюк;
професор М. Г. Тягни-Рядно;
професор В. І. Канівець;
доктор біол. наук Л. В. Косенко.
Результати досліджень широко впроваджуються у виробництво. Так, зокрема, тільки за попереднє десятиріччя мікробні препарати, створені в інституті, впроваджено на
площі понад 700 тис. га, а в останні два роки
цей показник зростає на 260 тис. га щороку
за рахунок виробництва та впровадження
біопрепаратів іншими організаціями за ліцензійними угодами. Обсяги надходження коштів від впровадження наукових розробок
зросли з 846,7 тис. грн в 2007 р. році до
12 869,2 тис. грн в 2020 році.
Отже, зусиллями кількох поколінь науковців в Україні створено важливий для аграрної науки і виробництва центр сільськогосподарської мікробіології та вірусології.
Свою 60-ту річницю Інститут зустрічає вагомими досягненнями. Фундаментальні дослідження колективу здобули високу оцінку й
широке визнання. Прикладні розробки активно використовуються у сільськогосподарському виробництві.
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Мета. Дослідити активність ферментів целюлозолітичного комплексу асоціації мікроміцетів Trichoderma harzianum 128 та їхню антагоністичну активність; вивчити можливість впливу інтродукції грибів до компостованого субстрату на швидкість компостування
та якість компостів. Методи. Мікробіологічні (для вирощування мікроміцетів у живильних
середовищах, обліку чисельності T. harzianum 128 та визначення антагоністичної активності асоціації), агрохімічні (для визначення особливостей компостування субстратів на основі курячого посліду та вмісту в них Карбону і Нітрогену), біохімічні (дослідження активності целюлозолітичних ферментів), виробничої перевірки (на базі ТОВ «Агрофірма КОЛОС»,
Київська обл.). Результати. Асоціація мікроміцетів T. harzianum 128 характеризується високою активністю екзоглюканази, ендоглюканази та β-глюкозидази, що сприяє за інтродукції грибів до субстрату на основі курячого посліду скороченню термінів компостування органічної речовини. T. harzianum 128 має виражені антифунгальні властивості щодо збудників окремих захворювань сільськогосподарських культур (Fusarium oxysporum, F. сulmorum,
Nigrospora oryzae). Збагачення компостованих субстратів дослідженими мікроміцетами
забезпечує активний їх розвиток (до 8150 тис. КУО/г сухого компосту), акумуляцію в компості Карбону і Нітрогену, що покращує якість кінцевого продукту. Висновки. Асоціація
мікроміцетів T. harzianum 128 характеризується високою активністю ферментів целюлозолітичного комплексу, має виражену антагоністичну активність щодо збудників окремих захворювань сільськогосподарських культур. Інтродукція T. harzianum 128 до компостованих
субстратів на основі курячого посліду забезпечує скорочення термінів компостування та
покращення якості кінцевого продукту, що може сприяти зростанню продуктивності агроценозів у разі включення біодобрив до систем удобрення сільськогосподарських культур.
Ключові слова: Trichoderma harzianum, целюлозолітичні ферменти, антагоністична активність, пташиний послід, компостування, компости.
Вступ. Активний розвиток птахівництва
в Україні супроводжується значним накопиченням відходів виробництва, зокрема посліду (на рівні 1,5 млн тон на рік). Пташиний
послід є цінною сировиною, тож частина його використовується як добриво. Проте застосування свіжого посліду спричиняє низку
негативних для довкілля наслідків. Так, оскільки більшість підприємств птахівничої галузі накопичують відходи у кар’єрах або в
буртах, це спричиняє розвиток патогенної
© С. Б. Дімова, С. М. Деркач, В. В. Волкогон, 2021

мікробіоти в субстраті, що з точки зору як
ветеринарії, так і гуманної медицини та гігієни є неприпустимим. Крім того, за цих
умов відбувається забруднення ґрунтових
вод сполуками Нітрогену. Розв’язати проблему можна шляхом розробки й впровадження технологій компостування пташиного посліду для отримання якісних органічних
добрив [17].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Позитивний ефект від застосування
13

компостів зумовлено не лише накопиченням
в ґрунті органічної речовини. За їх системного використання покращуються фізикохімічні властивості ґрунтів: збільшуються
запаси поживних речовин, оптимізується
кислотність, покращується агрегатний стан
[15]. З компостами у ґрунт потрапляє значна
кількість корисних мікроорганізмів. Тому
надзвичайно бажаним є отримання компостів
із запрограмованими характеристиками, в
т. ч. і за показником складу угруповань мікроорганізмів [13]. Перспективним може бути
покращення продукту за інтродукції до субстрату мікроорганізмів, здатних прискорити
процес компостування, а також представників мікробіоти, які є корисними для розвитку
рослин. Такий спосіб може не лише забезпечити утилізацію відходів, а й дозволить
отримати ефективні та безпечні біоорганічні
добрива, збагачені корисними мікроорганізмами та фізіологічно активними речовинами.
Важливими з цього погляду є мікроміцети
роду Trichoderma. Окремі представники цієї
таксономічної групи мають цінні агрономічні властивості, зокрема, вони є потужними
біодеструкторами целюлози та лігніну, володіють антагоністичними властивостями до
низки збудників захворювань культурних
рослин та є продуцентами фітогормонів [9–
11; 18; 19].
Нами раніше за ознакою активної мінералізації целюлози в лабораторних умовах
селекціоновано асоціацію мікроміцетів Trichoderma harzianum 128, яка містить два
штами (відповідно, T. harzianum 128/1 і
T. harzianum 128/2). В асоціації кількість
обох штамів приблизно однакова, та, що важливо, співвідношення їх не змінюється за
різних умов культивування [2]. Селекціоновані мікроміцети є потужними продуцентами
фітогормонів [12]. Проте не до кінця з’ясованими залишаються питання складу й активності целюлозолітичного ферментного комплексу селекціонованої асоціації та її антагоністичної (до збудників захворювань сільськогосподарських культур) активності.
Мета досліджень — визначити активність целюлозолітичних ферментів та антифунгальну активність асоціації T. harzianum 128.
Матеріали та методи. Дослідження
активності ферментів целюлозолітичного
комплексу T. harzianum 128. Визначення ак14

тивності целюлозолітичного ферментного
комплексу асоціації T. harzianum 128 та її
складових (штамів T. harzianum 128/1 і
T. harzianum 128/2) здійснювали відповідно
до наявних методик та рекомендацій [6; 7].
Для порівняння використовували відомий штам T. harzianum F-2455, люб’язно наданий Депозитарієм мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.
Для визначення ферментативної активності гриби культивували в пробірках за
температури 26 °С на рідкому модифікованому середовищі Чапека такого складу (г/л):
NH4NO3 — 2,0; K2HPO4 — 1,0; MgSO4 —
0,5; KCl — 0,5; FeSO4×7H2O — 0,001, де
єдиним джерелом вуглецю були фільтрувальний папір (Фільтрак, Німеччина), 8,0 г/л
або подрібнена солома пшениці ярої, 25,0 г/л
(що за вмістом целюлози еквівалентно 8,0 г/л
фільтрувального паперу). рН середовища —
7,0. Супернатант (культуральну рідину) отримували шляхом центрифугування спорово-міцеліальної суспензії (5000 g) 25 хв.
Вимірювання целюлозолітичної активності проводили з інтервалом у чотири дні
протягом 3 тижнів культивування.
Для дослідження екзоглюканазної активності до 50 мг авіцелу (мікрокристалічна
целюлоза, «Евалар») додавали 1 мл супернатанту, 1 мл 0,05 М натрій-цитратного буферу та інкубували суміш протягом 1 год.
(t = 40 °С).
Ендоглюканазну активність визначали за
дії фермента на Na-карбоксиметилцелюлазу
(«Sigma»): 1 мл 0,5 %-го розчину Na-КМЦ в
0,05 М натрій-цитратному буфері та 1 мл супернатанту інкубували протягом 30 хв. (t =
= 40 °С).
Для визначення β-глюкозидазної (целобіазної) активності до 1 мл 0,025 %-го розчину целобіози («Merck») у 0,05 М натрійцитратному буфері додавали 1 мл супернатанту та інкубували протягом 30 хв. (t =
= 40 °С).
Для визначення загальної целюлозолітичної активності до 50 мг фільтрувального
паперу («Фільтрак») додавали 1 мл супернатанту, 1 мл 0,05 М натрій-цитратного буферу
та інкубували протягом 1 год. (t = 40 °С).
Кількість редукуючих цукрів визначали
за методом Шомоді-Нельсона в перерахунку
на глюкозу. Калібрувальну криву будували

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.

за стандартними розчинами глюкози. Кількість глюкози для визначення β-глюкозидазної активності встановлювали глюкозо-пероксидазним методом. Активність целюлозолітичних ферментів позначали в міжнародних одиницях (IU), які відповідають такій
кількості ферменту, що каталізує утворення
1 мкмоль редукуючих цукрів (або 1 мкмоль
глюкози) за 1 хв. інкубування [6; 7].
Антагоністичні властивості грибів вивчали методом зустрічних культур [3; 6]. Визначення антагоністичних властивостей асоціації T. harzianum 128 проводили щодо
представників родів Fusarium Link (збудники
фузаріозного в’янення картоплі; кореневих
гнилей люпину та гороху; фузаріозу люцерни та гороху; фузаріозної кореневої гнилі
пшениці, фузаріозу колосу пшениці, вівса і
тритикале) та Nigrospora Zimm. (збудник нігроспорозу кукурудзи і сорго). Так, зокрема,
у дослідах визначали можливість антагоністичного впливу T. harzianum 128 щодо штамів N. oryzae 3000 і F. culmorum 50716, люб’язно наданих відділом фізіології і систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і
вірусології НАН України та до штаму F. oxysporum, люб’язно наданого лабораторією
рослинно-мікробних взаємодій Інституту
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. Для порівняння досліджували активність виробничого штаму T. viride F100001 (біологічний
агент препарату Триходерміну).
Компостування органічної речовини за
інтродукції до субстратів T. harzianum
128. У модельних дослідах з компостування
курячого посліду використовували пластикові контейнери, у які поміщали по 5 кг курячого посліду. З метою оптимізації співвідношення С : N у субстраті на рівні 20 : 1 до
посліду додавали 0,7 кг подрібненої соломи
та 1,9 кг торфу. Повторність досліду — чотирьохразова. У процесі компостування підтримували вологість субстрату на рівні від
70 % до 75 %, перемішуючи його один раз на
два тижні.
Протягом першого місяця суміш посліду, торфу та соломи компостували за вищеописаних умов, після чого вносили споровоміцеліальну суспензію T. harzianum 128, яку
отримували шляхом культивування мікроміцетів на сусло-агарі з подальшим змиванням водою. Отримана суспензія мала титр
ISSN 1997-3004

6,4 × 106 КУО/мл. Її вносили в кількості 2 %
від маси сухої компостованої суміші (в перерахунку це становило 128 тис. КУО/г сухого
субстрату). Для рівномірного розподілу мікроорганізмів у компостованій суміші інокулюм вносили з поливною водою.
Чисельність мікроміцетів у компостах
визначали шляхом висіву водних розведень
суспензій на середовище Чапека [3].
В одному з дослідів визначали інтенсивність розкладу соломи. У різні періоди, а саме з другого по сьомий місяць компостування, щомісячно відбирали зразки компостованого субстрату, поміщали у посудину з
водою та перемішували. Після цього з поверхні знімали рештки соломи, а напіврозкладені залишки вимивали з субстрату з допомогою сита з діаметром отворів 0,25 мм.
Об’єднані фракції рослинних решток висушували до постійної маси, зважували і розраховували вміст щодо початкової маси соломи. Інтенсивність розкладання соломи у
дослідних варіантах порівнювали з контролем (без інтродукції асоціації T. harzianum
128).
Апробацію оптимізованого варіанту
компостування курячого посліду проводили
в умовах виробничого досліду у ТОВ «Агрофірма КОЛОС» (Київська обл., Сквирський р-н). Дослід передбачав компостування
200 тонн курячого посліду, оптимізованого
за співвідношенням вуглецю й азоту, за участю асоціації T. harzianum 128. Спорово-міцеліальний інокулянт отримували шляхом
вирощування грибів на зерні вівса. Водночас
одержаний титр мікроорганізмів становив
5,0 × 108 КУО/г зерна. Інокулянт (52,6 кг)
вносили до компостованого субстрату під
час перемішування аератором РТ-120. У перерахунку на 1 г сухого субстрату забезпеченість триходермою склала 135 тис. КУО.
Вміст вуглецю й азоту в субстратах визначали на початку й наприкінці періоду
компостування традиційними агрохімічними
методами [8].
Статистична обробка результатів.
Статистичну обробку результатів проводили
за використання дисперсійного аналізу й
комп’ютерної програми Microsoft Office
Excel 2003–2010.
Результати та їх обговорення. Як відомо, здатність мікроорганізмів до синтезу
екзоглюканаз вказує на їхній високий целю-
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лозолітичний потенціал [1; 5]. Одержані результати (рис. 1 і 2) свідчать, що найвищі
показники екзоглюканазної активності спостерігали на 14-у добу за культивування мікроміцетів як на фільтрувальному папері, так і
на пшеничній соломі: для T. harzianum
F-2455 — 0,122 та 0,041 IU/ml, для асоціації
T. harzianum 128 — 0,213 та 0,194 IU/ml, для
T. harzianum 128/1 — 0,163 та 0,152 IU/ml,
для T. harzianum 128/2 — 0,090 та 0,072 IU/ml
відповідно.
Ендоглюканаза забезпечує розклад аморфних форм целюлози до целобіози [1]. За культивування грибів на середовищі з фільтру-

вальним папером найвищу ендоглюканазну
активність відзначали на 10-у добу, відповідно, показники становили: для T. harzianum
F-2455 — 0,184 IU/ml, для асоціації T. harzianum 128 — 0,331 IU/ml, для T. harzianum 128/1 — 0,282 IU/ml, для T. harzianum 128/2 — 0,194 IU/ml (рис. 3).
Максимум ендоглюканазної активності
за використання пшеничної соломи як єдиного джерела вуглецю спостерігали на 14-у
добу (рис. 4): для T. harzianum F-2455 —
0,174 IU/ml, для асоціації T. harzianum 128 —
0,250 IU/ml, для T. harzianum 128/1 — 0,213
IU/ml, для T. harzianum 128/2 — 0,172 IU/ml.
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Рис. 1. Екзоглюканазна активність грибів (за використання фільтрувального паперу):
1 — T. harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 —
T. harzianum 128/2.
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Рис. 2. Екзоглюканазна активність грибів (за використання пшеничної соломи): 1 —
T. harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 —
T. harzianum 128/2.
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Рис. 3. Ендоглюканазна активність грибів (за використання фільтрувального паперу):
1 — T. harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 —
T. harzianum 128/2.

Рис. 4. Ендоглюканазна активність грибів (за використання пшеничної соломи): 1 —
T. harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 —
T. harzianum 128/2.
Ендоглюканаза й екзоглюканаза забезпечують первинний етап розкладу целюлози.
Одним із продуктів її деградації є целобіоза,
яка за дії ферменту β-глюкозидази гідролізується до глюкози [4]. На відміну від ендо- і
екзоглюканазної активності, β-глюкозидазна
активність досліджуваних грибів була вищою за їх культивування на середовищі з
пшеничною соломою, ніж з фільтрувальним
папером. Максимальні значення активності
спостерігали на 14-у добу: для T. harzianum
F-2455 — 0,070 та 0,094 IU/ml, для асоціації
T. harzianum 128 — 0,182 та 0,291 IU/ml, для

ISSN 1997-3004

T. harzianum 128/1 — 0,173та 0,250 IU/ml,
для T. harzianum 128/2 — 0,133 та 0,154
IU/ml відповідно (рис. 5 і 6).
Досліджено також загальну целюлазну
активність мікроміцетів, яка є інтегральним
показником ефективності целюлазного комплексу [4]. Отримані дані вказують на її найвищий прояв, що становив для T. harzianum F-2455 — 0,122 та 0,090 IU/ml, для асоціації T. harzianum 128 — 0,330 та 0,313
IU/ml, для T. harzianum 128/1 — 0,281 та
0,232 IU/ml, для T. harzianum 128/2 — 0,190
та 0,164 IU/ml відповідно (рис. 7 і 8).
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Рис. 5. β-глюкозидазна активність грибів (за використання фільтрувального паперу):
1 — T.harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 —
T. harzianum 128/2.
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Рис. 6. β-глюкозидазна активність грибів (за використання пшеничної соломи): 1 —
T. harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 —
T. harzianum 128/2.
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Рис. 7. Загальна целюлазна активність грибів (фільтрувальний папір): 1 — T. harzianum
F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 — T. harzianum 128/2.
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Рис. 8. Загальна целюлазна активність грибів (пшенична солома): 1 — T. harzianum
F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 — T. harzianum 128/2.
Отже, асоціація грибів T. harzianum 128
здатна до синтезу низки целюлозолітичних
ферментів. Варто відзначити синергічну взаємодію штамів мікроміцетів, що входять до
складу асоціації. Про вищі показники активності ферментів целюлозолітичного комплексу за поєднання кількох штамів мікроорганізмів відомо також і з інших публікацій
[16].
Отримані результати також свідчать про
високу антагоністичну активність T. harzianum 128 до N. oryzae 3000 (рис. 9), F. oxysporum (рис. 10) та F. culmorum 50716 (рис. 11),
що є важливою передумовою створення технологій компостування органічної речовини
для отримання компостів, які, крім належних
агрохімічних характеристик, характеризуватимуться комплексом цінних властивостей,
зокрема й здатністю обмежувати розвиток
фітопатогенів.

Варто зазначити, що антагоністична активність (щодо збудників захворювань сільськогосподарських культур) асоціації мікроміцетів T. harzianum 128 вища за показники
штаму T. viride F100001, який є біологічною
основою відомого препарату Триходерміну
(табл. 1).
Отже, поряд із встановленою нами раніше властивістю асоціації T. harzianum 128
активно продукувати фітогормони [12] зазначені особливості можуть позитивно впливати на накопичення в компостованих субстратах значної кількості інших вторинних
метаболітів, що підвищить цінність отримуваних біодобрив.
Як відомо, пташиний послід є потужним
джерелом Нітрогену, який перебуває переважно у формі сечової кислоти, що швидко
розкладається з утворенням аміаку та спричиняє значні його втрати під час традицій-

Рис. 9. Вплив грибів роду Trichoderma на розвиток N. oryzae 3000: 1 — N. oryzae 3000;
2 — T. viride F100001; 3 — T. harzianum 128.
ISSN 1997-3004
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Рис. 10. Вплив грибів роду Trichoderma на розвиток F. oxysporum: 1 — F. oxysporum; 2 —
T. viride F100001; 3 — T. harzianum 128.

Рис. 11. Вплив грибів роду Trichoderma на розвиток F. culmorum 50716: 1 — F. culmorum
50716; 2 — T. viride F100001; 3 — T. harzianum 128.
Таблиця 1. Антагоністична активність
мікроміцетів
Фітопатогенні мікроміцети

Бал

Тип реакції

T. viride F100001
N. oryzae 3000

4

D

F. oxysporum

4

D

F. culmorum 50716

4

D

T. harzianum 128
N. oryzae 3000

5

Е

F. oxysporum

5

Е

F. culmorum 50716

5

Е

Примітка: D — пригнічення одного організму у разі контакту: антагоніст обростає колонію
організму, що пригнічується; Е — пригнічення
одного організму у разі контакту: антагоніст
продовжує рости з тією ж або меншою швидкістю поверх колонії організму, що пригнічується.

ного зберігання посліду [14]. Іноді втрати
азоту за 1,5–2 місяці складають більш ніж
50 %. Для зменшення цих втрат та одержання якісного органічного добрива ми поєднали послід з торфом і соломою за дотримання
20

співвідношення С : N у субстраті на рівні 20
: 1 і дослідили вплив T. harzianum 128 як на
інтенсивність деструкції соломи, так і на
вміст Нітрогену і Карбону в субстраті.
Отримані результати свідчать (табл. 2),
що починаючи з 3-го місяця компостування
(часу, коли інтенсивно розвивається інтродукований мікроорганізм) у компостованому
з асоціацією T. harzianum 128 субстраті інтенсивність розкладу соломи значно (у 1,8–
2,5 раза) перевищувала контрольні показники.
Наприкінці 8-го місяця компостування
субстрат з інтродукованою асоціацією грибів
характеризувався розкладом органічної речовини на рівні 100 %. У контрольному варіанті мінералізація соломи на цей час не була
завершеною.
Як свідчать отримані результати, за інтродукції асоціації T. harzianum 128 до субстрату на основі пташиного посліду вміст загального Карбону в готовому компості був
вищим, ніж у контролі (табл. 3). Втрати сполук Нітрогену за інтродукції асоціації T. harzianum 128 також є суттєво меншими проти
контрольного варіанту (табл. 3).
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Таблиця 2. Інтенсивність розкладання соломи у компостованому субстраті за інтродукції мікроорганізмів, %
Місяці компостування

Варіанти досліду

II

III

IV

V

VI

VII

VIIІ

Без інтродукції мікроорганізмів
(контроль)

5,1

11,6

22,4

34,8

42,7

54,3

60,4

За інтродукції T. harzianum 128

5,1

24,5

57,3

71,2

83,5

98,1

100,0

НІР05

0,2

0,5

1,3

3,8

3,9

4,5

4,0

Таблиця 3. Вміст Карбону і Нітрогену в компості залежно від умов компостування, %
Початковий субстрат

Варіанти досліду

Готовий компост

С

N

C

N

Без інтродукції мікроорганізмів
(контроль)

47,21

3,25

38,30

1,98

За інтродукції асоціації
T. harzianum 128

47,21

3,25

42,74

2,23

1,80

0,16

1,52

0,11

НІР05

Отже, інтродукція асоціації T. harzianum
128 до компостованого субстрату сприяє
скороченню термінів компостування та зростанню рівнів акумулювання Карбону і Нітрогену в компості, що підвищує його агрономічну цінність.
Ефективність визначених у лабораторії
технологічних аспектів компостування перевірено у виробничому досліді. Встановлено,
що чисельність інтродукованих мікроміцетів
збільшується із 135 тис. КУО/г до 8150 тис.
КУО/г сухого компосту. Водночас значною
мірою вдається уникнути втрат Карбону і
Нітрогену (табл. 4).
Оскільки інтенсифікація процесу компостування органічної речовини супроводжується накопиченням у компості інтродукова-

ної асоціації, це може сприяти накопиченню
в компості вторинних метаболітів мікроорганізмів.
Теоретично отримані компости можуть
характеризуватися значним антифунгальним
потенціалом унаслідок розвитку в субстратах
інтродукованих мікроскопічних грибів, що
сприятиме оздоровленню ґрунтів агроценозів за застосування таких компостів у технологіях вирощування сільськогосподарських
культур. Проте це питання потребує додаткових досліджень.
Інтенсивний розвиток інтродукованих
мікроорганізмів у компостованому субстраті
може супроводжуватися накопиченням позаклітинних фізіологічно активних речовин,
що є потенційно важливим для покращення

Таблиця 4. Вплив інтродукції T. harzianum 128 на якісні показники компосту (виробничий дослід)

на початку
досліду

наприкінці
досліду

на початку
досліду

наприкінці
досліду

Чисельність T. harzianum 128,
тис. КУО/г сухого компосту

наприкінці
досліду

Вміст Нітрогену, %

на початку
досліду

Вміст Карбону, %

Без інтродукції мікроорганізмів (контроль)

45,1

36,2

3,04

1,77

не виявлено

не виявлено

За інтродукції
T. harzianum 128

45,1

40,6

3,04

2,02

135±11

8150±620

2,3

1,8

0,10

0,10

Варіанти досліду

НІР05
ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.

21

росту й розвитку сільськогосподарських культур за використання збагачених компостів.
Висновки. Селекціонована асоціація
T. harzianum 128 характеризується високою
активністю ферментів целюлозолітичного
комплексу та має чітко виражену антагоністичну активність щодо збудників окремих
захворювань сільськогосподарських культур.
Інтродукція консорціуму T. harzianum 128 до
компостованих субстратів сприяє скороченню термінів компостування та покращенню
якості кінцевого продукту, що може сприяти
зростанню продуктивності агроценозів у разі
введення біодобрив до систем удобрення
сільськогосподарських культур.
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ACTIVITY OF ENZYMATIC CELLULOLYTIC COMPLEX AND
ANTAGONISTIC PROPERTIES OF TRICHODERMA HARZIANUM 128
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Objective. To study the activity of enzymes of the cellulolytic complex of the association of micromycetes Trichoderma harzianum 128 and their antagonistic activity; to study the possibility of
the influence of fungal introduction to the composted substrate on the composting rate and quality
of composts. Methods. Microbiological (for growing micromycetes in digest media, accounting the
number of T. harzianum 128 and determining the antagonistic activity of the association), agrochemical (to determine the characteristics of composting chicken manure-based substrates and content of carbon and nitrogen in these substrates), biochemical (study of activity of cellulolytic enzymes), production inspection (on the basis of Agrofirma KOLOS LLC, Region of Kyiv). Results.
The association of T. harzianum 128 micromycetes is characterized by high activity of exoglucanase, endoglucanase and β-glucosidase, which contributes to reduction in the composting time of
organic matter upon the introduction of fungi to the chicken manure-based substrate. T. harzianum
128 has pronounced antifungal properties against pathogens of certain diseases of crops (Fusarium
oxysporum, F. sulfurum, Nigrospora oryzae). Enrichment of composted substrates with the studied
micromycetes provides their active development (up to 8,150 thous CFU/g of dry compost), accumulation of carbon and nitrogen in compost, which improves the quality of the final product. Conclusion. The association of T. harzianum 128 micromycetes is characterized by high activity of enzymes of the cellulolytic complex, has a pronounced antagonistic activity against pathogens of certain diseases of crops. The introduction of T. harzianum 128 to composted chicken manure-based
substrates reduces the composting time and improves the quality of the final product, which can increase the productivity of agrocenoses by including biofertilizers in crop fertilization systems.
Key words: Trichoderma harzianum, cellulolytic enzymes, antagonistic activity, poultry manure, composting, composts.
REFERENCES
1. Borzova, N. V., Varbanets, L. D. (2009).
Tseliulozodehraduiuchi systemy mikroorhanizmiv:
biosyntez, vlastyvosti ta strukturno-funktsionalni
osoblyvosti [Cellulose-degrading systems of microorganisms: biosynthesis, properties and structuralfunctional features]. Biotekhnolohiia — Biotechnology, 2(2), 23–41 [in Ukrainian].
2. Derkach, S. M., Miahka, M. V., Volkohon, V. V., Nakonechna, L. T., Dimova, S. B., Kravchenko, & N. O., Lutsenko, N. V. (2018). Morfoloho-kulturalni ta fizioloho-biokhimichni osoblyvosti shtamiv mikromitsetiv, shcho vkhodiat do skladu asotsiatsii Trichodermа harzianum 128 [Morphological-cultural and physiological-biochemical features of micromycete strains that are part of the association Trichodermа harzianum 128]. Silskohospodarska mikrobiolohiia — Agricultural microbiology,
28, 17–26 [in Ukrainian]. https://doi.org/
10.35868/1997-3004.28
ISSN 1997-3004

3. Volkohon, V. V. (Ed.). (2010). Eksperymentalna gruntova mikrobiolohiia [Experimental soil
microbiology]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].
4. Zhdanova, N. M., Olishevska, S. V., Vasylevska, A. I., Aizenberh, V. L., & Kurchenko, I. M.
(2008). Skryninh shtamiv mikromitsetiv, shcho
zdatni rosty ta ruinuvaty tseliulozovmisnyi substrat
[Screening of micromycete strains capable of growing and destroying cellulose-containing substrate].
Mikrobiolohiia i biotekhnolohiia — Microbiology
and biotechnology, 3, 58–64 [in Ukrainian].
5. Iovenko, A. S. (2016). Tseliulozolitychna aktyvnist hryba-antahonista Chaetomium cochliodes,
bioahenta mikrobnoho preparatu khetomika. [Cellulosolytic activity of the antagonist fungus Chaetomium cochliodes, a bioagent of the microbial preparation Hetomik.] Silskohospodarska mikrobiolohiia —
Agricultural microbiology, 24, 18–23 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.35868/1997-3004.24
6. Bilay, V. I. (Ed.). (1982). Metody eksperimental’noy mikologii. Spravochnik. [Methods of ex-

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.

23

perimental mycology. Directory]. Kiev: Naukova
dumka [in Russian].
7. Patyka, V. P., Kopylov, Ye. P., & Skulovatov, O. V. (2016). Tseliulozolitychna aktyvnist gruntovoho hryba Shaetomium globosum. Visnyk Umanskoho natsionalnoho instytutu sadivnytstva — Bulletin Uman National Institute of Horticulture, 1,
28–30 [in Ukrainian].
8. Fomin, G. S., Fomin, A. G. (2001). Pochva.
Kontrol’ kachestva i ekologicheskoy bezopasnosti po
mezhdunarodnym standartam [Soil. quality control
and environmental safety in accordance with international standards]. Moskva: Protektor [in Russian].
9. Bernal-Vicente, A., Pascual, J. A., Tittarelli, F., Hernández, J. A., & Diaz-Vivancos, P. (2015).
Trichoderma harzianum T-78 supplementation of
compost stimulates the antioxidant defence system
in melon plants. J Sci Food Agric, 95(11), 2208–
2214. https://doi.org/10.1002/jsfa.6936
10. Bernal-Vicente, A., Ros, M., & Pascual, J. A.
(2012). Inoculation of Trichoderma harzianum during maturation of vineyard waste compost to control
muskmelon Fusarium wilt. BioResources, 7(2),
1948–1960. https://doi.org/10.15376/biores.7.2.
1948-1960
11. Blaya, J., López-Mondéjar, R., Lloret, E.,
Pascual, J. A., & Ros, M. (2013). Changes induced
by Trichoderma harzianum in suppressive compost
controlling Fusarium wilt. Pestic Biochem Physiol.,
107(1), 112–119. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.
2013.06.001
12. Derkach, S. М., Volkohon, V. V., & Horban, V. P. (2019). Еxogenous physiologically active
substances of Trichoderma harzianum 128 and their
synthesis while introduction of micromycetes into
composted substrate. Silskohospodarska mikrobiolohiia — Agricultural microbiology, 29, 37–45.

https://doi.org/10.35868/1997-3004.29.37-45
13. Gautam, S. P., Bundela, P. S., Pandey, A. K.,
Awasthi, M. K., & Sarsaiya, S. (2010). Composting
of municipal solid waste of Jabalpur city. Global J
Environ Res., 4(1), 43–44.
14. Indriyati, L. T. (2014). Chicken manure
composts as nitrogen sources and their effect on the
growth and quality of komatsuna (Brassica rapa L.).
J. ISSAAS, 20(1), 52–63.
15. Kobierski, М., Bartkowiak, A., Lemanowicz, J., & Piekarczyk, M. (2017). Impact of poultry
manure fertilization on chemical and biochemical
properties of soils. Plant Soil Environ., 63(12), 558–
563. https://doi.org/10.17221/668/2017-PSE
16. Makhatov, Z., Kedelbayev, B., Lieberzeit, P., Dzhakashyeva, M., Elemanova, Z., Abildayeva, R., ... & Akhmedova, Z. (2019) Biosynthesis
of cellulase with Trichoderma viride and Aspergillus
awamori micromycetes in co-cultivation. Eur Asian
Journal of BioSciences, 13(2). 1521–1526.
17. Moore, P. A., Daniel, T. C., Sharpley, A. N.,
& Wood, C. W. (1995). Poultry manure management: Environmentally sound options. J Soil and
Water Cons., 3, 321–327.
18. Pascual, J. A., Bernal-Vicente, A., Martinez-Medina, A., Ros, M., & Sánchez, C. (2017).
Biostimulant and suppressive effect of Trichoderma
harzianum enriched compost for melon cultivation
from greenhouse nursery to field production. Acta
Horticulturae, 1164, 225–232. https://doi.org/10.
17660/ActaHortic.2017.1164.29
19. Siddiquee, S., Shafawati, S. N., & Naher, L.
(2017). Effective composting of empty fruit bunches
using potential Trichoderma strains. Biotechnol
Rep., 13, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.btre.2016.
11.001

Received 15.04.2021

24

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. С. 25–32.
ISSN 1997-3004

https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.25-32
УДК 579.64:631.847.211:577.112.3:633.31:631.811.91

ВПЛИВ ШТАМІВ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ
SINORHIZOBIUM MELILOTI НА ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ
У НАДЗЕМНІЙ МАСІ ЛЮЦЕРНИ ЗА РІЗНОГО
ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
С. Я. Коць, Н. А. Воробей, Л. М. Михалків, О. В. Караушу
Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
вул. Васильківська, 31/17; м. Київ, 03022, Україна; е-mail: kots@ifrg.kiev.ua

Мета. Дослідити амінокислотний склад надземної маси люцерни за різного водозабезпечення (60 % ПВ та 30 % ПВ) залежно від штаму-інокулянту (Sinorhizobium meliloti 425а,
Т17, АС08). Методи. Мікробіологічні (культивування бактерій), фізіологічні (вегетаційний
експеримент), біохімічні (визначення вмісту амінокислот у надземній масі рослин). Результати. З’ясовано, що якісний склад амінокислот у надземній масі люцерни був ідентичний у
всіх варіантах. Проте за кількісним вмістом досліджувані зразки відрізнялися залежно від
штаму-інокулянту та водозабезпечення. Виявлено, що домінуючими у надземній масі люцерни за різного водозабезпечення є аспарагінова та глутамінова кислоти, лейцин і лізин. За нестачі вологи спостерігали підвищення вмісту окремих амінокислот на фоні застосування
штамів Sinorhizobium meliloti АС08 та Т17, тоді як інокуляція штамом Sinorhizobium meliloti 425а призводила до зменшення вмісту всіх амінокислот, за винятком тирозину. У рослин, які зазнали водного стресу, виявлено тенденцію до зниження вмісту глутамінової кислоти на фоні бактеризації штамом Sinorhizobium meliloti 425а і підвищення — за інокуляції
штамами Sinorhizobium meliloti Т17 і АС08, що може свідчити на користь застосування
останніх для підвищення здатності симбіотичних систем до відновлення у постстресовий
період. Висновки. Передпосівна інокуляція люцерни сорту Ласка новими активними штамами Sinorhizobium meliloti АС08 та Т17 сприяє підвищенню у надземній масі рослин вмісту
амінокислот, зокрема незамінних, як за оптимальних умов зволоження, так і за недостатнього водозабезпечення. Підтверджено перспективність використання нових штамів ризобій за вирощування люцерни на зелену масу в умовах оптимального водозабезпечення і за
посухи.
Ключові слова: бульбочкові бактерії, люцерна, водозабезпечення, надземна маса, амінокислоти.
Вступ. Посуху, що виникає внаслідок
стрімких змін клімату, вважають серйозною
загрозою для стабільного рослинництва. Вона викликає широкий спектр реакцій у рослин, починаючи від перебудови клітинного
метаболізму і аж до зміни темпів росту та
врожайності сільськогосподарських культур
[1]. У відповідь на дію стресових чинників у
рослині відбувається низка морфологічних,
фізіологічних, біохімічних та молекулярних
змін, які є складовими адаптивної реакції на
стрес та покликані пом’якшити його негативні наслідки. Для запобігання зневодненню в

рослинах проходять структурні та функціональні перебудови, регулюється стан дихальної системи, для стабілізування макромолекул та клітинних структур накопичуються
фітогормони та осмоліти, серед яких важливе місце займають вільні амінокислоти [2–4].
Водночас реакція рослин на дію стресових
чинників, зокрема посуху, може змінюватися
під впливом тісної взаємодії з ризосферними
мікроорганізмами. Так, мутуалістична взаємодія рослин із рістcтимулювальними бактеріями (PGPB) може підвищувати їх толерантність до нестачі вологи за рахунок різних
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механізмів дії на антиоксидантну систему
захисту, виробництво білків теплового шоку,
дегідринів та летких органічних сполук, фітогормональний баланс у рослині [5–8]. Мікоризні гриби теж здатні змінювати реакцію
рослини-хазяїна на посуху, зокрема за рахунок впливу на гормональний статус, водний
баланс та ін. [9; 10].
Ще одним прикладом важливої взаємодії
рослин із ґрунтовими мікроорганізмами є
ендосимбіоз бобових і ризобій. Виявлено, що
формування такого ефективного симбіозу
підвищує толерантність до посухи у рослин
[11], водночас різні автори відзначають у макросимбіонта такі ефекти, як вдосконалення
фотореспіраторної регуляції [12], зміну балансу гормонів[13], акумуляцію проліну [14]
та ін. Інокуляція бульбочковими бактеріями
також може сприяти вегетативному росту
коренів та пагонів рослини-хазяїна за нестачі
вологи завдяки активному процесу фіксації
азоту, а також забезпечувати більш ефективне використання води. У цьому аспекті важливим є застосування ризобій, стійких до
осмотичного стресу, які здатні витримувати
тривалі періоди ґрунтової посухи. Отже,
формування симбіотичних систем впливає на
стратегії реагування рослин на посуху, а тому застосування ефективних ризобій за вирощування бобових культур, зокрема люцерни, може бути одним із значущих факторів
виживання рослин та формування якісного
врожаю в умовах негативного впливу нестачі
води [16–18].
Амінокислотний склад, зокрема наявність комплексу незамінних амінокислот, є
головним критерієм біологічної цінності
білків та кормової якості бобових рослин.
Оскільки ці амінокислоти не синтезуються в
організмі, або синтезуються зі швидкістю,
яка не задовольняє потребу тварин, то вони
повинні надходити за рахунок корму. Це
обумовлює необхідність використання для
виробництва кормів сировини, що містить
ці важливі сполуки. Люцерна за хімічним
складом і поживністю переважає всі кормові трави і не має конкурентів навіть серед
багаторічних бобових культур. За якістю
білка і вмісту в ньому незамінних амінокислот вона переважає конюшину, еспарцет і
буркун [15].
Попри те, що біохімічні процеси,
пов’язані з азотфіксацією, вивчаються до26

сить інтенсивно [19], менш дослідженим
залишається питання про вплив різного забезпечення вологою на якісний вміст вегетативної надземної маси бобових рослин, насамперед багаторічних лугових трав, із врахуванням їхнього симбіозу з різними за
активністю ризобіями. Тому метою наших
досліджень було вивчення змін амінокислотного складу надземної маси люцерни за різного водозабезпечення залежно від штамуінокулянту.
Матеріали та методи досліджень. Досліди проводили в Інституті фізіології рослин
і генетики НАН України (ІФРГ НАН України) з використанням бульбочкових бактерій
Sinorhizobium meliloti 425а (штам-стандарт),
Т17 (штам, отриманий унаслідок транспозонового мутагенезу) [20] та АС08 (штам, ізольований із кореневих бульбочок рослин
люцернових біоценозів Полісся України) з
музейної Колекції азотфіксувальних мікроорганізмів інституту та люцерни (Medicago
sativa L.) сорту Ласка. Цей сорт (заявник —
Селекційно-генетичний інститут — Національний центр насінництва і сортовивчення
НААН, 2007 р.) характеризується високою
посухостійкістю, а тому є перспективним
для дослідження як компонент бобоворизобіальних симбіотичних систем, придатних для вирощування в умовах недостатньої
вологості.
Люцерну вирощували в піщаній культурі
у 4-кілограмових посудинах (10 рослин/посудину) на промитому річковому піску за різних умов водозабезпечення (30 % і 60 %
ПВ), природнього освітлення, температури
та вологості повітря. Джерелом мінерального
живлення була суміш Гельрігеля, збіднена
на азот (0,25 норми). Повторність досліду —
8-кратна. Перед посівом насіння стерилізували концентрованою сірчаною кислотою
упродовж 5 хв., промивали у проточній водопровідній воді та інокулювали перспективними за господарсько-цінними властивостями бульбочковими бактеріями S. meliloti.
Швидкорослі синоризобії культивували у
термостаті на мінеральному середовищі N79
[21] 4–5 діб за температури +28 °С. Тривалість інокуляції насіння — 1 год. Кількість
мікроорганізмів у інокуляційній суспензії
становила 2×109 кл/мл.
У фазі початку стеблування для рослин
відповідних варіантів створювали режим по-
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сухи (30 % ПВ) за допомогою контрольованого поливу, який тривав 2 тижні, після чого
полив відновлювали на рівні оптимальної
вологості субстрату (60 % ПВ).
Кількість та якісний склад амінокислот у
надземній масі люцерни визначали методом
іонообмінної хроматографії з використанням
автоматичного аналізатора. Зразки для аналізу відбирали у фазу бутонізації – початку цвітіння (18 рослин/варіант). Екстракт вільних
амінокислот депротеїнізували (осаджували
білок) сульфосаліциловою кислотою. Отриманий супернатант наносили на іонообмінну
колонку амінокислотного аналізатора, яка
містила катіонообмінник (смолу), що є кополімером стиролу та дивінілбензолу. Для
розподілу суміші амінокислот на колонці катіонообмінник попередньо врівноважували
буферним розчином цитрату літію. Після нанесення на колонку суміші амінокислот з
рН 2,2 основні амінокислоти зв’язувалися з
носієм першими, кислі — останніми. За підвищеного тиску та температури проводили
елюцію (вимивання) амінокислот. Реєстрацію амінокислот здійснювали за допомогою
нінгідрину [22].
Для розрахунку кількості амінокислот у
досліджуваному зразку (мг/100 г сухої маси
зразка) попередньо на колонку автоматичного аналізатора наносили стандартну суміш
амінокислот із відомою концентрацією кожної з них. Вміст амінокислот вираховували за
методикою [23].

Результати та їх обговорення. У процесі порівняльного аналізу з’ясовано, що
якісний склад амінокислот у надземній масі
люцерни був ідентичним у всіх варіантах.
Проте за кількісним вмістом досліджувані
зразки відрізнялися залежно від штамуінокулянту та водозабезпечення, створеного
для вирощування люцерни. Як домінуючі у
надземній масі люцерни можна виокремити
аспарагінову та глутамінову кислоти, лейцин
і лізин (табл. 1 і 2).
За передпосівної інокуляції люцерни бульбочковими бактеріями штаму 425а (табл. 1
і 2) найбільший вміст у надземній масі виявлено лейцину — 21,7 і 22,3 %, аспарагінової
кислоти — 24,1 і 23,6 % та глутамінової кислоти — 21,8 і 21,7 % від загальної кількості
незамінних і замінних амінокислот, за оптимального водозабезпечення та дії водного
стресу відповідно. У рослин, що зазнали
впливу посухи, відзначено тенденцію до
зниження вмісту амінокислот, за винятком
тирозину (його вміст збільшився на 14,6 %).
Серед незамінних амінокислот найбільше
знизився вміст ізолейцину (на 14,6 %), метіоніну (на 12,4 %), валіну (на 12,6 %) і аргініну (на 11,6 %), серед замінних амінокислот — проліну (на 14,2 %).
У надземній масі люцерни, інокульованої транспозоновим мутантом S. meliloti Т17,
якщо порівняти із застосуванням штаму
S. meliloti 425а, поряд із збільшенням загального вмісту замінних і незамінних амінокис-

Таблиця 1. Вміст незамінних амінокислот у надземній масі люцерни (% від загального
вмісту) за інокуляції бульбочковими бактеріями S. meliloti на фоні різного водозабезпечення
Амінокислоти

425а

Т17

АС08

60 % ПВ

30 % ПВ

60 % ПВ

30 % ПВ

60 % ПВ

30 % ПВ

16,6

17,4

14,4

14,8

16,5

16,5

3,5

3,2

4,1

4,0

4,4

4,2

Фенілаланін

12,4

12,5

13,0

12,9

14,3

14,4

Треонін

12,9

13,3

13,0

13,1

11,7

11,0

Лейцин

21,7

22,3

21,4

22,0

18,5

18,9

Валін

10,5

9,8

10,1

10,2

8,8

8,8

6,6

6,0

7,1

7,5

5,6

6,2

Аргінін

10,1

9,5

11,5

11,9

13,7

13,6

Гістидин

5,8

6,0

5,6

5,8

6,3

6,4

3,51 ± 0,09

3,29 ± 0,08

3,87 ± 0,11

3,89 ± 0,10

4,68 ± 0,14

4,72 ± 0,13

Лізин
Метіонін

Ізолейцин

Сума (мг/100 г
сухої речовини)
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Таблиця 2. Вміст замінних амінокислот у надземній масі люцерни (% від загального
вмісту) за інокуляції бульбочковими бактеріями S. meliloti на фоні різного водозабезпечення
Амінокислоти

425а

Т17

АС08

60 % ПВ

30 % ПВ

60 % ПВ

30 % ПВ

60 % ПВ

30 % ПВ

Аспарагінова
кислота

24,1

23,6

24,5

24,7

23,9

19,9

Серин

11,0

11,0

11,1

10,5

9,2

7,7

Глутамінова
кислота

21,8

21,7

21,8

21,9

28,9

25,2

Пролін

4,43

3,9

3,9

3,9

2,6

2,0

Гліцин

14,3

14,0

13,4

13,3

12,9

11,3

Аланін

12,4

12,1

13,6

13,1

12,2

10,4

Цистин

3,3

3,3

2,9

3,1

2,4

2,1

Тирозин

8,7

10,9

8,8

9,5

7,9

6,5

3,68 ± 0,10

3,56 ± 0,10

4,16 ± 0,14

4,22 ± 0,12

5,67 ± 0,15

6,65 ± 0,17

Сума (мг/100 г
сухої речовини)

лот, як було показано раніше [25], виявлено
й дещо інші особливості щодо кількісного
вмісту окремих амінокислот (табл. 1 і 2).
Так, за дії водного стресу показники вмісту
амінокислот суттєво не змінилися: вміст замінних амінокислот був дещо більшим — на
1,36 %, а незамінних — на 0,47 % проти рослин варіанту із постійним оптимальним водозабезпеченням. За детального аналізу виявлено незначне збільшення вмісту лізину,
аргініну, гістидину, ізолейцину та зменшення валіну, треоніну, метіоніну. Попри деяке
зниження кількості окремих незамінних амінокислот, вміст замінних на фоні нестабільного водозабезпечення (початкове оптимальне забезпечення вологою з наступною посухою і поновленням поливу) був переважно
вищим, ніж за оптимального (за винятком
амінокислот серину та аланіну).
За передпосівної інокуляції насіння люцерни штамом АС08 виявлено найбільший
вміст амінокислот у надземній масі серед
рослин трьох досліджуваних варіантів бактеризації [25]. У рослин, що зазнали стресу,
відзначено підвищений проти рослин за оптимального водозабезпечення вміст ізолейцину, лейцину та цистину (табл. 1 і 2). Водночас спостерігали зниження синтезу незамінних амінокислот треоніну та метіоніну і
замінних тирозину, аспарагінової кислоти,
серину, та найбільше — проліну.
Отже, за інокуляції люцерни штамами
28

бульбочкових бактерій S. meliloti 425а, Т17
та АС08 у надземній масі рослин за кількісним вмістом переважають такі замінні амінокислоти, як глутамінова і аспарагінова, які
є, очевидно, і основними транспортними
сполуками азоту. Відомо, що ці кислоти також підсилюють захисні функції рослин і
можуть застосовуватися для підвищення їхньої стійкості до стресових чинників [24].
Зокрема, глутамінова кислота сприяє відновленню водного балансу культур. Відзначено,
що у рослин, які зазнали водного стресу,
вміст глутамінової кислоти суттєво не змінювався щодо рослин, які росли за оптимального водозабезпечення, але виявлено тенденцію до зниження цього показника на фоні
бактеризації штамом S. meliloti 425а і підвищення — за інокуляції штамами S. meliloti
Т17 і АС08, що може свідчити на користь застосування останніх для підвищення здатності симбіотичних систем до відновлення у
постстресовий період. У рослин, які зазнали
дії посухи, на фоні інокуляції штамом S.
meliloti 425а виявлено знижену кількість замінних і незамінних амінокислот, ніж у рослин варіантів із оптимальним водозабезпеченням. Водночас за використання штамів
S. meliloti Т17 і АС08 загальний кількісний
вміст обох груп амінокислот на фоні дії нестачі вологи майже не змінився або дещо
підвищився (замінні амінокислоти на фоні
інокуляції штамом S. meliloti АС08) [25]. Це
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може свідчити про те, що симбіотичні системи люцерни, утворені з ризобіями штамів
S. meliloti Т17 і АС08, здатні до повноцінного відновлення у постстресовий період процесів, пов’язаних із амінокислотним синтезом. Навіть більше, на фоні інокуляції
S. meliloti АС08 активно відбувалося утворення замінних амінокислот (табл. 2), що
може бути зумовлено, зокрема, інтенсивнішим засвоєнням молекулярного азоту кореневими бульбочками. Показано, що за інокуляції штамом S. meliloti АС08 показник азотфіксувальної активності у постстресовий
період був суттєво вищим, ніж за інокуляції
іншими ризобіями [25]. Окрім того, застосування штамів S. meliloti Т17 та АС08 сприяло
суттєвому наростанню маси коренів за нестачі водозабезпечення [25], що, зі свого боку, не лише підвищило здатність рослин поглинати воду, але й сприяло кращій мобілізації фотосинтатів та фіксованого азоту [26].
Отже, штами S. meliloti АС08 і Т17 позитивно впливають на формування та якість
зеленої маси люцерни завдяки інтенсифікації
утворення амінокислот, що лімітують синтез
білка: метіоніну, лізину, гістидину та тирозину. Максимальний вміст амінокислот (загальний), зокрема незамінних, у надземній
масі люцерни сорту Ласка першого року вегетації спостерігали за інокуляції бульбочковими бактеріями S. meliloti АС08, виділеними з ґрунтів зони Полісся України [25].
На підставі отриманих результатів ми
дійшли висновку, що використання для інокуляції більш активних штамів (за здатністю
до фіксації атмосферного азоту, а отже до
спроможності інтенсифікувати процеси синтезу та обміну речовин) є ефективнішим в
умовах недостатнього водозабезпечення.
Треба зазначити, що штам S. meliloti АС08
виділено із природних біоценозів, а отже, вірогідно, має високу екологічну пластичність
до дії різних чинників довкілля, що забезпечує йому переваги у формуванні симбіозу з
люцерною в депресивних умовах посухи.
Одним із багатьох підтверджень його адаптаційної спроможності активізувати метаболічні процеси у рослини-хазяїна і є показник
кількісного вмісту кожної амінокислоти в
надземній масі люцерни не лише за оптимального водозабезпечення, але й за стресової
дії зниженого водозабезпечення.
Отже, отримані результати свідчать, що
ISSN 1997-3004

використання нових селекціонованих штамів-інокулянтів за вирощування люцерни в
умовах дефіциту вологи сприяє формуванню
ефективного симбіозу і покращує якісні характеристики надземної маси рослин, що і
забезпечує біологічну цінність бобових трав.
Для зниження негативного впливу недостатнього водозабезпечення та створення ефективного бобово-ризобіального симбіозу є
доцільним використання для передпосівної
інокуляції люцерни селекціонованих штамів
S. melilot АС08 та Т17, які сприяють покращенню якості врожаю надземної маси залежно від адаптивного та азотфіксувального
потенціалу мікросимбіонта.
Висновки. Використання для інокуляції
люцерни S. meliloti T17 та АС08 знижує негативний вплив нестачі вологи та сприяє
підвищенню вмісту незамінних амінокислот,
що підтверджує перспективність дослідження цих штамів ризобій для їх використання
за вирощування люцерни на зелену масу як
за умов оптимального водозабезпечення, так
і за посухи.
ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Anjum S. A., Xie X-Y., Wang L-C., Saleem M. F., Man C., Lei W. Morphological, physiological and biochemical responses of plants to
drought stress. Afr. J. Agric. Res. 2011. Vol. 6(9).
P. 2026‒2032.
2. Sharma А., Shahzad В., Kumar V., Kohli S. K.,
Sidhu G. P. S., Bali A. S., Handa N., Kapoor D.,
Bhardwaj R., Zheng B. Phytohormones regulate
accumulation of osmolytes under abiotic stress.
Biomolecules. 2019. 9(7). 285. https://doi.org/
10.3390/biom9070285
3. Fang Y., Xiong L. General mechanisms of
drought response and their application in drought
resistance improvement in plants. Cell. Mol. Life Sci.
2015. 72(4). P. 673‒689. https://doi.org/10.1007/
s00018-014-1767-0.
4. Patel P. K., Hemantaranjan A., Sarma B. K.,
Radha S. Growth and antioxidant system under
drought stress in Chickpea (Cicer arietinum L.) as
sustained by salicylic acid. J. Stress Physiol.
Biochem. 2011. 7(4). P. 131–144.
5. Mayak S., Tirosh T., Glick B. R. Plant
growth-promoting bacteria that confer resistance to
water stress in tomatoes and peppers. Plant Sci.
2004. 166. P. 525‒530. https://doi.org/10.1016/
j.plantsci.2003.10.025
6. Molina-Favero C., Creus C. M., Simontacchi M., Puntarulo S., Lamattina L. Aerobic nitric
oxide production by Azospirillum brasilense Sp245

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.

29

and its influence on root architecture in tomato. Mol.
Plant-Microbe Interact. 2008. 21. P. 1001‒1009.
https://doi.org/10.1094/MPMI-21-7-1001
7. Kaushal M., Wani S. P. Plant-growthpromoting rhizobacteria: drought stress alleviators
to ameliorate crop production in drylands. Ann.
Microbiol. 2016. 66 (1). P. 35‒42. https://doi.org/
10.1007/s13213-015-1112-3
8. Agamil R. A., Ghramh H. A., Hashem M.
Seed inoculation with Azospirillum lipoferum
alleviates the adverse effects of drought stress on
wheat plants. JABFQ. 2017. 90. P. 165‒173
https://doi.org/10.5073/JABFQ.2017.090.021
9. Aroca R., Vernieri P., Ruiz-Lozano J. M.
Mycorrhizal and non-mycorrhizal Lactuca sativa
plants exhibit contrasting responses to exogenous
ABA during drought stress and recovery. J. Exp.
Bot. 2008. 59. P. 2029‒2041.
10. Jadrane I., Al feddy M. N., Dounas H.,
Kouisni L., Aziz F., Ouahmane L. Inoculation with
selected indigenous mycorrhizal complex improves
Ceratonia siliqua’s growth and response to drought
stress. Saudi J. Biol. Sci. 2021. 28 (1). P. 825–832.
https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.11.018
11. Lodeiro A., González P., Hernández A.,
Balagué L., Favelukes G. Comparison of drought
tolerance in nitrogen-fixing and inorganic nitrogengrown common beans. Plant Sci. 2000. 154 (1).
P. 31‒41. https://doi.org/10.1016/S0168-9452(99)
00246-0
12. Frechilla S., González E. M., Royuela M.,
Minchin F. R., Aparicio-Tejo P. M., Arrese-Igor C.
Source of nitrogen nutrition (nitrogen fixation or
nitrate assimilation) is a major factor involved in pea
response to moderate water stress. J. Plant Physiol.
2000. 157. P. 609‒617. https://doi.org/10.1016/
S0176-1617(00)80003-6
13. Goicoechea N., Antolín M. C., SanchezDiaz M. Gas exchange is related to the hormone
balance in mycorrhizal or nitrogen-fixing alfalfa
subjected to drought. Physiol. Plant. 1997. 100.
P. 989‒997. https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.
1997.tb00027.x
14. Borsani O., Díaz P., Monza J. Proline is
involved in water stress responses of Lotus
corniculatus nitrogen fixing and nitrate fed plants. J.
Plant Physiol. 1999. 155. P. 269‒273. https://doi.org/
10.1016/S0176-1617(99)80018-2
15. Томмэ М. Ф., Мартыненко Р. В. Аминокислотный состав кормов. М. : Колос, 1972. 288 с.
16. Ибрагимова М. В. Румянцева М. Л., Они-

щук О. П., Белова В. С., Курчак О. Н., Андронов Е. Е., Дзюбенко Н. И., Симаров Б. В. Симбиоз клубеньковых бактерий Sinorhizobium meliloti
с люцерной Medicago sativa в условиях засоления. Микробиология. 2006. 75(1). С. 94–100.
17. Yan A. M., Wang E. T., Kan F. L., Tan Z. Y.,
Sui X. H., Reinhold-Hurek B., Chen W. X. Sinorhizobium meliloti associated with Medicago sativa
and Melilotus spp. in arid saline soils in Xinjiang.
Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2000. 50. P.1887–1891.
https://doi.org/10.1099/00207713-50-5-1887
18. Онищук О. П, Румянцева М. Л., Проворов Н. А., Симаров Б. В. Изменчивость штаммов
Sinorhizobium meliloti по признакам, определяющим сапрофитную выживаемость и симбиотическую эффективность в условиях засоления. Сельскохозяйственная биология. 2009. № 1. С. 77–82.
19. Zahran H. H., Abdel-Fattah M., Yasser M. M.,
Mahmoud A. M., Redmar E. J. Diversity and
environmental stress responses of rhizobia bacteria
from Egyptian grain legumes. Aust. J. Basic Appl.
Sci. 2012. 6 (10). P. 571–583.
20. Штам бактерій Sinorhizobium meliloti Т17
(IMB B-7282) для одержання бактеріального добрива під люцерну: пат. на корисну модель
№ 55432 Україна. МПК С05F11/00 С12 N 1/20,
С. Я. Коць, Н. А. Воробей, С. М. Маліченко,
І. М. Бутницький; заявл. 23. 06. 2010; опубл.
10.12.2010, Бюл. № 23.
21. Allen O. N. Experiments in Soil Bacteriology. 3rd end. Minneapolis: Burges Publ. Co, 1959.
54 p.
22. Козаренко Т. Д. Ионообменная хроматография аминокислот. Новосибирск : Наука, 1975.
284 с.
23. Новые методы анализа аминокислот,
пептидов и белков / Под ред. Ю. А. Овчинникова. М. : Мир, 1974. 154 с.
24. Полянчиков С. П., Ковбель А. И. Роль
амінокислот у захисті культур від стресів. Режим
доступу: https://agromage.com/stat_id.php?id=1086
25. Коць С. Я., Михалків Л. М., Воробей Н. А.,
Пацко О. В., Січкар В. І. Ефективність інокуляції
люцерни новими штамами Sinorhizobium meliloti
за різного вологозабезпечення ґрунту. Збірник
наукових праць СГІ-НЦНС. 2015. 26 (66). С. 178–
188.
26. Fenta B. A., Beebe S. E., Kunert K. J. Role
of fixing nitrogen in common bean growth under
water deficit conditions. Food Energy Secur.
2020;e183. https://doi.org/10.1002/fes3.183

Отримано 29.04.2021

30

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.

https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.25-32
UDC 579.64:631.847.211:577.112.3:633.31:631.811.91

INFLUENCE OF NODULE BACTERIA STRAINS OF SINORHIZOBIUM
MELILOTI ON THE AMINO ACID CONTENT IN THE TOPS OF ALFALFA
UNDER DIFFERENT WATER SUPPLY
S. Ya. Kots, N. A. Vorobei, L. M. Mykhalkiv, O. V. Karaushu
Institute of Plant Physiology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv
е-mail: kots@ifrg.kiev.ua

Objective. To study the amino acid composition in the tops of alfalfa under different water supply (60 % MVC (maximum water capacity) and 30 % MVC) depending on the inoculum strain (Sinorhizobium meliloti 425a, T17, AC08). Methods. Microbiological (bacterial cultivation), physiological (vegetation experiment), biochemical (determination of amino acid content in the tops of
plants). Results. It was established that the qualitative amino acid composition in the tops of ALFALFA was identical in all variants. However, quantitative content of the studied samples differed
depending on the inoculum strain and water supply. It was found that aspartic and glutamic acids,
leucine and lysine are dominant in the tops of alfalfa under different water supply. In the absence of
moisture, an increase in the content of individual amino acids was reported at the background of
Sinorhizobium meliloti AC08 and T17, while inoculation with Sinorhizobium meliloti 425a resulted
in a decrease in the content of all amino acids except tyrosine. In plants exposed to water stress, a
tendency towards decrease in the content of glutamic acid at the background of bacterization with
Sinorhizobium meliloti 425a and increase — under inoculation with Sinorhizobium meliloti T17
and AC08 was reported, which may support the use of the latter to increase the ability of symbiotic
systems to recover during a post-stress period. Conclusion. Pre-sowing inoculation of alfalfa of the
variety Laska with new active strains of Sinorhizobium meliloti AC08 and T17 helps to increase the
content of amino acids, in particular essential, in the tops of plants, both under optimal conditions
of moisture and insufficient water supply. The prospects of using new strains of rhizobia in the cultivation of alfalfa for green mass under the conditions of optimal water supply and drought has
been verified.
Key words: nodule bacteria, alfalfa, water supply, tops, amino acids.
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DIAZOTROPH ACTIVITY REGULATING STRATEGY
UNDER THEIR INTRODUCTION IN AGROCENOSES
S. F. Kozar
Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture, NAAS
97 Shevchenka str., Chernihiv, 14035; Ukraine; e-mail: kozarsf@gmail.com

Objective. Investigate approaches to managing the activity of soil diazotrophs and propose a
strategy for its regulation. Methods. Theoretical, vegetation and field experiments, microbiological,
gas chromatographic, mathematical and statistical. Results. The activity of beneficial soil microorganisms can change under the action of temperature, humidity, chemical compounds of various
origin, and other microorganisms. It was established that, taking into account a significant variety
of factors, it is necessary to develop a set of specific ways to increase the growth and functional activity of nitrogen-fixing bacteria, as well as their viability. It has been proved that the combination
of diazotrophs forms an effective symbiotic leguminous-rhizobial system, which provides additional
biological nitrogen in agrocenoses. At the same time, there was an increase in plant mass, chlorophyll content in the leaves, protein and oil content in the products. The combined use of diazotrophs
increases the yield, in particular, soybeans by 9–16 % compared with inoculation by pure bacterial
culture. Conclusion. Based on the analysis and generalization of the obtained research results, a
strategy for regulating the activity of diazotrophs for their effective introduction into agrocenoses is
proposed, which consists in combining bacteria of different species, selecting conditions for their
co-cultivation and application upon stabilisation of the number of viable bacterial cells. The proposed strategy involves solving the problem by obtaining an inoculant, which is characterized by a
high titre and a stable number of viable cells, which allows to obtain an effective nitrogen-fixing
system. The strategy is tried-and-tested on the example of regulating the growth and functional activity of soybean nodule bacteria by combining diazotrophs of different species, substantiating the
conditions of their co-cultivation and application to ensure positive interaction in the form of commensalism, as well as by regulating viability of diazotrophs by adding stabilisers to the medium.
Key words: nitrogen-fixing bacteria, growth activity, nitrogen fixation, viability, diazotroph activity regulating strategy.
Introduction. Modern ideas about the interaction of microorganisms and plants suggest
that soil nitrogen-fixing bacteria play an important role in agrocenoses. The positive effect
of diazotrophs is due to their ability to fix atmospheric nitrogen and supply it to plants, as
well as to produce physiologically active compounds that stimulate the growth and development of crops. As specific beneficial bacteria
are not always present in the soil in sufficient
quantities, appropriate inoculants and methods
of their use are being developed in Ukraine and
other countries. At the same time, diazotrophs
do not fully realize their potential under the
influence of negative environmental factors,
© S. F. Kozar, 2021

which can negatively affect the efficiency of
their use. Therefore, it is important to develop
and implement a strategy to regulate the activity
of nitrogen-fixing bacteria during their introduction into agrocenoses of crops, which would
solve this problem
Analysis of the novel studies and publications. The final objective of the use of selected
highly effective nitrogen-fixing bacteria is to increase the productivity of crops and obtain quality plant products [1–3]. At the same time, it is
necessary to achieve economic and energy efficiency of this agricultural measure, as well as
maximum maintenance of soil resources.
Since the main function of introduced dia33

zotrophs is the fixation of atmospheric nitrogen
[4], it is necessary to ensure the formation of an
effective nitrogen-fixing system, which occurs
as a result of the interaction between bacteria
and a particular crop. The formation of such a
system is impossible without the introduction of
a sufficient number of diazotrophs into the appropriate agrocenosis, which can be done by using inoculum with a high titre. However, even
having such an inoculant, it is necessary to ensure maximum stability of viable bacterial cells
during storage and use [5].
The titre of nitrogen-fixing cells in the inoculant depends on their growth activity during
cultivation [6]; the stability of the number of
diazotrophs that can be introduced into agrocenoses depends on the viability of these microorganisms [7–9], and the formation of an effective nitrogen-fixing system — also on the implementation of the functional activity of microorganisms.
In ecosystems, microorganisms cannot be
considered in isolation, because there is a constant interaction between them [10–14], which
can significantly affect their activity. Therefore,
it is important to study mixed cultures of microorganisms, including soil nitrogen-fixing bacteria, for maximum implementation of their potential for practical purposes.
In view of the above, it is important to determine the functional activity and viability of
diazotrophs under the action of biotic and abiotic factors, as these studies may be the basis of a
strategy to regulate the activity of beneficial soil
bacteria
Objective. Investigate approaches to managing the activity of soil diazotrophs and propose a strategy for its regulation.
Materials and methods. Bacteria used in
thee work. Azospirillum brasilense sp. 7 (typical
strain), Azospirillum brasilense 410 (V. V. Volkohon), A. brasilense 18-2 (V. I. Lokhova,
O. V. Nadkernychna), Azotobacter chroococcum М-70 (Yu. M. Mochalov, V. I. Kanivets),
Azotobacter vinelandii М-Х (Yu. M. Mochalov,
V. I. Kanivets), Bradyrhizobium japonicum М-8
(M. Z. Tolkachev), B. japonicum 634б (A. T. Novikova), Rhizobium leguminosarum bv. viceae
248б, Rh. leguminosarum bv. viceae 250а
(A. F. Antypchuk, A. T. Novikova), Rh. leguminosarum 31 (M. Z. Tolkachev), Rhizobium radiobacter = Agrobacterium radiobacter 204
(M. K. Sherstoboev, A. V. Khotianovych,
34

V. P. Patyka), Enterobacter aerogenes 30-ф
(O. O. Berestetskyi, A. V. Yermolina, V. P. Patyka), Pseudomonas fluorescens В-17 (typical
strain). Microorganisms were obtained from the
Collection of Beneficial Soil Microorganisms of
the Institute of Agricultural Microbiology and
Agroindustrial Manufacture of the NAAS. We
sincerely gratitude to the authors for their kindly
provided strains
Agricultural crops. Soybean of the varieties
Lehenda, Suziria, Poltava. Winter wheat of the
variety Poliska 90. Winter rye of the variety Borotba. Winter barley of the variety Honar.
The experiments were performed at the Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture of the NAAS on leached
light loam chernozem, which contains from
2.8 % to 3.4 % of humus (according to Tiurin),
from 0.27 % to 0.31 % of total nitrogen, about
15 mg/100 g of soil P2O5 (according to
Kirsanov), from 13 mg/100 g of soil to
16 mg/100 g of K2O (according to Maslova),
pH = 5.9–6.5. Planning and conducting field
experiments were performed according to Dospiekhov [15].
The number and growth parameters of microorganisms in the bacterial suspension were
determined by microbiological methods [16–
19]. Studies of the nitrogen fixation activity of
microorganisms were performed by the acetylene method [20; 21] on a Chrom-4 gas chromatograph with a flame ionization detector.
Steel sorption columns were filled with sorbent
Porapak Q 60–80 mesh. Thermostat temperature
was 40 ºС. Consumption of gases: hydrogen —
15 cm3/min, nitrogen — 100 cm3/min, air —
500 cm3/min.
The number of representatives of certain
physiological and trophic groups of microorganisms in the rhizosphere soil of plants was determined by the plate method via deep seeding
on agar media [21; 22]: meat-peptone agar
(MPA) to account for microorganisms that use
mainly organic forms of nitrogen, starch-ammonia agar (SAA) — for microorganisms that absorb mainly nitrogen of mineral compounds.
The number of micromycetes was determined
on acidified Czapek medium.
Statistical processing was performed according to generally accepted methods in mathematical statistics using Microsoft Excel. To assess the significance of the differences between
the variants of the experiments, the least signifi-
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cant difference was calculated (НІР05).
Results and discussion. The activity of nitrogen-fixing bacteria is not stable and unchangeable, as we have shown after a range of
different experiments. In particular, the effect on
diazotrophs was studied:
1) chemical substances of different nature
[23–26];
2) soil microorganisms [27–33];
3) abiotic environmental factors [34–36].
Based on the analysis of the obtained results, a general strategy for regulating growth
and functional activity, as well as the viability
of diazotrophs is proposed. This strategy involves combination of diazotrophs of different
species, selection of conditions for their cocultivation and use upon stabilizing the number
of viable bacterial cells (Fig. 1).
The strategy is developed on the pattern of
regulating the activity of B. japonicum to increase productivity of a particular crop, namely
soybeans.
Given the extremely large number of different factors that can potentially affect soybean
nodule bacteria, it was necessary to identify
specific factors that can significantly affect the
activity and viability of the studied microorganisms. In our opinion, it is necessary to minimize the number of selected factors, as their increase may reduce the ability to manage them.

When selecting the factors that affect the
introduction of nodule bacteria in soybean agrocenoses, it is necessary to take into account the
fact that the regulation of growth and functional
activity of diazotrophs necessitates activation of
the vital processes of microorganisms, and improvement in viability is achieved by reducing
bacterial activity, i. e. by bringing them to a
state of rest and maintenance in such a state for
the required period. Therefore, there is a need to
divide the factors into two blocks.
Since in nature, soil diazotrophs function
upon constant interaction with other bacteria
[37–39], for example, nodule bacteria with associative and free-living nitrogen fixers, one of
the effective biotic factors is the use of mixed
cultures of microorganisms to increase their
growth and functional activity. A feature of our
proposed approach to the selection and combination of B. japonicum with other soil diazotrophs is the use of microorganisms complementary to nodule bacteria to manage their
activity. At the same time, the known combinations of beneficial soil microorganisms in the
inoculant aim to expand the spectrum of action
of biological preparations: e. g. to improve nitrogen and phosphorus nutrition [40; 41].
Quite often these combinations are mechanistic in nature, without a comprehensive scientific substantiation and without answers to the

NITROGENFIXING
BACTERIA

FUNCTIONAL ACTIVITY
GROWTH ACTIVITY

VIABILITY

ABIOTIC FACTORS (TEMPERATURE, HUMIDITY, CHEMICAL SUBSTANCES, ETC.)
BIOTIC FACTORS AND INTERACTIONS BETWEEN LIVING ORGANISMS

HIGH-TITER INOCULANT

EFFICIENT NITROGEN-FIXING
SYSTEM

MORE STABLE NUMBER OF

IMPROVED PRODUCTIVITY OF CROPS AND QUALITY OF THE PRODUCTS.
ECONOMIC AND ENERGY EFFICIENCY.
RESOURCE SAVING

Fig. 1. General strategy for regulating activity of soil diazotrophs.
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following questions: how does one microorganism affect the growth activity of another; what
is the optimal quantitative ratio of the cells of
different types of microorganisms; whether the
effect of combining two or more microorganisms is greater than the simple sum of the effects of each individual microorganism, etc.
Furthermore, an important factor influencing diazotrophs during their introduction into
agrocenoses is ensuring the viability of these
bacteria [42; 43], which is influenced by a number of factors [44–47]: temperature, humidity,
chemical substances of different nature, etc. The
maintenance of diazotrophs can be achieved by
transferring bacteria to a state of rest and protective action of certain substances due to the ability to form a protective cover [48; 49].
It is proposed to manage the activity of
B. japonicum by regulating their growth and
functional activity due to combining diazotrophs
with the selection of conditions for their cocultivation and use to ensure positive interaction
in the form of commensalism, as well as by regulating the viability of diazotrophs by adding
stabilizers to the medium (Fig. 2).
At the next stage, a number of studies were
conducted to confirm the correctness of the selected strategy. Initially, the growth activity of
soybean nodule bacteria under the action of sus-

pensions containing metabolites of other diazotrophs was studied. No significant positive effect of suspensions of nitrogen-fixing bacteria
belonging to rhizobia, azotobacter, pseudomonads, agrobacteria and enterobacter on the
growth of soybean nodule bacteria was found.
At the same time, high concentrations of suspensions of these microorganisms inhibited the
growth of B. japonicum strains. Addition of the
bacterial suspension with metabolites of A. brasilense in low concentrations to the culture medium for the cultivation of nodule bacteria had a
positive effect on the growth activity of soybean
nodule bacteria.
Upon mixed cultivation of B. japonicum
and A. brasilense, microorganisms can directly
affect the viability of bacterial cells of other
species, resulting in an increase in both growth
and functional activity. Given the different
needs of the studied bacteria in food sources, we
have developed a new semi-synthetic nutrient
medium for their co-cultivation [50].
The production of physiologically active
compounds by diazotrophs in pure and mixed
culture has been studied. It has been shown that
the amount of cytokinins and gibberellins increases, the content of abscisic acid and the
auxin/cytokinin ratio decreases compared to
variants with pure cultures of microorganisms in

BRADYRHIZOBIUM
JAPONICUM

FUNCTIONAL ACTIVITY
VIABILITY

GROWTH ACTIVITY

COMBINING DIAZOTROPHS AND SELECTING CONDITIONS FOR THEIR
CO-CULTIVATION AND USE TO ENSURE POSITIVE INTERACTION IN
THE FORM OF COMMENSALISM

HIGH-TITER INOCULANT

EFFICIENT NITROGEN-FIXING
SYSTEM

IMPROVING DIGESTIVE
MEDIA VIA INTRODUCTION
OF ADDITIVES

MORE STABLE NUMBER OF
BACTERIA IN THE INOCULANT

IMPROVED PRODUCTIVITY OF SOYBEAN, OBTAINING
HIGH-QUALITY PRODUCTS.
ECONOMIC AND ENERGY EFFICIENCY.
RESOURCE SAVING

Fig. 2. Strategy for regulating Bradyrhizobium japonicum activity.
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the culture fluid of nodule bacteria and azospirilla when they are co-cultivated [51]. The use
of soybean nodule bacteria and azospirilla in a
mixed culture promotes the formation of a more
efficient symbiotic apparatus: the number and
weight of nodules increases, nitrogen-fixing activity improves [52].
Various chemical compounds have been
tested as stabilizers in the medium. During storage of the inoculum, the titre of bacteria grown
with stabilizers decreases more slowly, which
indicates the feasibility of using these substances to extend the shelf life of B. japonicum. The
most effective stabilizer, which in our studies
was sodium alginate, and its optimal concentration, which helps maintain the viability and
functional activity of soybean nodule bacteria
in a liquid medium for 4 months were selected
[53; 54].
When using the inoculant based on nodule
bacteria and azospirilla with sodium alginate, an
increase in the mass of soybean plants in all
phases of development, an increase in soybean
yield by 0.23–0.4 t/ha, or 9–16 %, compared
with inoculation with pure culture of nodule
bacteria, was reported. At the same time, the
protein and oil content in the products increased.
The combined use of B. japonicum and

A. brasilense is characterized by a higher level
of both economic and energy efficiency compared to the variant without inoculation and the
variant with a pure culture of nodule bacteria.
The implementation of the strategy for managing the activity of diazotrophs during their introduction into soybean agrocenoses is schematically presented in Fig. 3.
Conclusion. Based on the analysis and
generalization of our study results, a strategy for
regulating the activity of diazotrophs for their
effective introduction into agrocenoses is proposed, which consists in combining bacteria of
different species, selecting conditions for their
co-cultivation and use upon stabilisation of the
number of viable bacterial cells. The proposed
strategy involves solving the problem by obtaining an inoculant, which is characterized by a
high titre and a more stable number of viable
cells, which allows to obtain an efficient nitrogen-fixing system
The strategy is tested on the pattern of regulating the growth and functional activity of soybean nodule bacteria by combining diazotrophs
of different species, justifying the conditions of
their co-cultivation and use to ensure positive
interaction in the form of commensalism, and
by regulating the viability of diazotrophs via
adding stabilizers to the medium.
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Increase in cell division ratio (ν),
decrease in generation time (g)
INOCULANT WITH 44 %
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Improving nitrogen-ﬁxing activity of nodule
bacteria by 42–49 %, 87-fold intensiﬁcation of
gibberellin production, 5-fold intensiﬁcation of
cytokine production, reduction of abscisic acid by
14 %, and 19-fold reduction of auxin/cytokine ratio

VIABILITY

IMPROVING DIGEST MEDIA
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SODIUM ALGINATE-BASED
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maintaining viability of soybean
nodule bacteria up to 4 months
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ECONOMIC EFFICIENCY (improved production proﬁtability)
ENERGY EFFICIENCY (increased energy efﬁciency ratio)
RESOURCE SAVING (decrease in water-soluble humus, Р2О5, К2О and MgO loss)

Fig. 3. Implementation of the strategy for regulating Bradyrhizobium japonicum activity.
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Мета. Дослідити підходи щодо управління активністю ґрунтових діазотрофів та запропонувати стратегію її регулювання. Методи. Теоретичні, вегетаційного і польового досліду, мікробіологічні, газохроматографічні, математично-статистичні. Результати. Показано, що активність корисних ґрунтових мікроорганізмів може змінюватися за дії температури, вологості, хімічних сполук різної природи, інших мікроорганізмів. Встановлено, що
зважаючи на значну різноманітність чинників, необхідна розробка комплексу конкретних
способів підвищення ростової й функціональної активності азотфіксувальних бактерій, а
також їхньої життєздатності. Доведено, що за поєднання діазотрофів формується ефективна симбіотична бобово-ризобіальна система, що забезпечує надходження додаткового
біологічного азоту в агроценози. Водночас відзначено збільшення маси рослин, вмісту хлорофілів у листках, вмісту протеїну та олії в продукції. За сумісного застосування діазотрофів збільшується урожайність, зокрема сої — на 9–16 %, якщо порівняти з інокуляцією чистою культурою бактерій. Висновки. На основі аналізу й узагальнення отриманих результатів досліджень пропонується стратегія регулювання активності діазотрофів для їх
ефективної інтродукції в агроценози, яка полягає у поєднанні бактерій різних видів, підборі
умов їх сумісного культивування й застосування за стабілізації чисельності життєздатних
клітин бактерій. Запропонована стратегія передбачає розв’язання поставленого завдання
шляхом отримання інокулянту, який характеризується високим титром і більш стабільною
кількістю життєздатних клітин, що дозволяє отримати ефективну азотфіксувальну систему. Стратегія опрацьована на прикладі регулювання ростової й функціональної активності бульбочкових бактерій сої за рахунок поєднання діазотрофів різних видів, обґрунтування
умов їх сумісного культивування і застосування для забезпечення позитивної взаємодії за
формою коменсалізму, а також шляхом регулювання життєздатності діазотрофів за рахунок внесення добавок-стабілізаторів у середовище.
Ключові слова: азотфіксувальні бактерії, ростова активність, азотфіксація, життєздатність, стратегія регулювання активності діазотрофів.
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Мета. Провести скринінг сучасних сортів нуту української селекції за реакцією на бактеризацію, виявити сорти, що характеризуються високими приростами показників симбіотичної активності та урожайності. Методи. Біотестування, газохроматографічний,
польового досліду, статистичні. Результати. Реакцію на бактеризацію насіння нуту різних
сортів вивчали в умовах польового досліду в південному регіоні України (Одеська обл.). Унаслідок інокуляції насіння нуту бактеріальною суспензією ефективного штаму Mesorhizobium сicerі ND-64 спостерігали істотне зростання показників нодуляційної активності.
Найбільший приріст кількості бульбочок (51,6 % і 53 %) відзначено для сортів Одисей та
Тріумф. За інокуляції насіння досліджуваним штамом також показано значне підвищення
маси бульбочок сорту Тріумф (у 2,3 раза). У контрольних варіантах нітрогеназна активність у бульбочках рослин сорту Скарб була найвищою (425 нмоль С2Н4/росл. за год), сорту
Буджак — найнижчою (159 нмоль С2Н4/росл. за год). Інокуляція насіння бактеріальною суспензією M. сicerі ND-64 сприяла значному зростанню досліджуваного показника у сортів
Буджак, Пам’ять, Одисей та Тріумф. Останній характеризувався найбільш істотною реакцією на інокуляцію ефективним штамом за показниками нодуляційної та нітрогеназної
активності. Для сорту Скарб за симбіотичними показниками відзначено найслабшу здатність відкликатися на інокуляцію. Максимальним значенням кількості насінин з рослини
(18,5 од./рослину) характеризувався сорт Пам’ять. Проте унаслідок інокуляції насіння нуту
M. сicerі ND-64 кількість насінин найбільшою мірою підвищилась у сорту Скарб і складала
28,7 од./рослину. За показниками маси насінин переважав сорт Тріумф (9,5 г/рослину). Урожайність всіх досліджуваних сортів нуту за бактеризації насіння M. сicerі ND-64 істотно
переважала контрольні варіанти (без інокуляції) на 21–56 %. Найбільший приріст до контролю відзначено для сортів Тріумф (0,49 т/га) та Скарб (0,56 т/га). Здатність бульбочкових
бактерій M. ciceri ND-64 до інтенсивного синтезу фітогормонів і формування високоефективного симбіозу з рослинами нуту різних сортів забезпечувала комплементарну взаємодію
ризобій з рослинами та істотне підвищення урожайності культури. Висновки: За рахунок
взаємодії з аборигенними бульбочковими бактеріями найбільшими показниками нодуляційної
та нітрогеназної активності характеризувалися сорти Тріумф і Скарб, урожайності —
Тріумф і Буджак. Скринінг сортів за реакцією на інокуляцію ефективним штамом M. ciceri ND-64 свідчить про зростання показників симбіотичної активності у сортів Тріумф, Буджак (крупнонасінні), Пам’ять (середньонасінний). Максимальну прибавку урожайності
внаслідок інокуляції виявлено у сортів нуту Скарб і Тріумф. Бактерії M. ciceri ND-64 здатні
до активного синтезу речовин фітогормональної природи, що сприяє ефективній взаємодії
ризобій з рослинами нуту.
Ключові слова: бобово-ризобіальний симбіоз, сорти нуту, бульбочкові бактерії, Mesorhizobium ciceri.
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Вступ. Значне збільшення площ вирощування нуту в світовому сільськогосподарському виробництві пояснюється високою
посухостійкістю рослин та біологічною цінністю продукції [1; 2]. Насіння нуту за доступністю та кількістю амінокислот, особливо метіоніну та триптофану, переважає інші бобові. Висока поживна цінність та засвоюваність
білка сприяють широкому використанню цієї
культури в харчовій промисловості [3; 4].
Рослини нуту в симбіозі з бульбочковими бактеріями виду Mesorhizobium ciceri утворюють азотфіксувальні бульбочки та здатні засвоїти за вегетацію від 80 до 150 кг/га
молекулярного азоту [5]. Формування та
функціонування ефективного бобово-ризобіального симбіозу та отримання високих урожаїв цієї культури передбачає включення до
технології вирощування передпосівної бактеризації насіння штамами M. ciceri.
Проте проблема підвищення продуктивності бобових культур повинна вирішуватися не лише шляхом селекції високоактивних
штамів бульбочкових бактерій і вдосконаленням способів бактеризації, а й визначенням ролі рослини у формуванні ефективного
симбіозу й проведенням селекції різних сортів за їхньою реакцією на інокуляцію ризобіями. Аналітична селекція штамів бульбочкових бактерій нуту та проведення скринінгу
сортів за здатністю до формування високоефективного симбіотичного апарату сприятиме поліпшенню азотного живлення рослин
та підвищенню продуктивності культури.
Тому особливої актуальності набуває вивчення міжсортової мінливості рослин нуту
за здатністю до симбіотичної азотфіксації та
виявлення сортів з найвищою позитивною
реакцією на бактеризацію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідниками різних країн описано
явище комплементарності — здатності до
формування ефективної симбіотичної системи між активними штамами бульбочкових
бактерій і бобовими рослинами певних сортів [6–8]. Селекціоновані штами бульбочкових бактерій здатні утворювати симбіози різної ефективності залежно від сортів бобових культур [7]. Ступінь комплементарності
бульбочкових бактерій до рослин-господарів
певного сорту визначається відповідністю їхніх генотипів та сумісністю мікробних екзополісахаридів до рослинних ексудатів (лекISSN 1997-3004

тинів) [9–13]. У літературних джерелах описано спосіб підвищення ефективності симбіозу «M. cicerі – C. arietinum» шляхом комплементарного добору макро- і мікросимбіонтів [6–9]. Зважаючи на активну селекцію
нових сортів нуту, яка проводиться в Україні
та за кордоном [14–16], актуальним є вивчення їхньої здатності відкликатися на інокуляцію ефективними штамами ризобій.
Мета досліджень. Провести скринінг
сучасних сортів нуту української селекції за
реакцією на бактеризацію, виявити сорти, що
характеризуються високими прибавками показників симбіотичної активності та урожайності.
Матеріали та методи досліджень. Польові дослідження проводили в зоні Степу на
базі Селекційно-генетичного інституту —
Національного центру насіннєзнавства та
сортовивчення (СГІ-НЦНС) у 2018 році.
Ґрунтовий покрив дослідних ділянок
СГІ-НЦНС представлений південним середньогумусним важкосуглинистим чорноземом
на лесових відкладеннях, який характеризується такими агрохімічними показниками:
товщина гумусного шару — 40–50 см, вміст
гумусу — 3,5–4,5 %; сума поглинутих основ — 40–45 мг-екв. на 100 г ґрунту; вміст
доступних форм елементів живлення (в
мг-екв. на 100 г ґрунту): 3–4 азоту, 10–15
Р2О5 та 20–30 К2О; реакція ґрунтового розчину — нейтральна або слаболужна (рН сольової витяжки — 6,0–7,2).
Облікова площа ділянок польових дослідів складала 10 м2. Повторність дослідів
4-разова, розміщення варіантів рендомізоване. Протруйники та гербіциди не застосовували, бур’яни знищували вручну.
Для інокуляції насіння нуту використовували суспензію бактерій, які вирощували
на качалці за 220 об./хв. протягом трьох діб.
Для культивування ризобій використовували
живильне середовище такого складу (г/л):
(NH4)2SO4 — 1,0; К2НРО4 — 0,5; КН2РО4 —
0,5; MgSO4·7H2O — 0,2; CaCO3 — 1,0; сахароза — 10,0; відвар гороху — 100 мл, Н2О —
900 мл, рН 6,8–7,0. Бактеріальне навантаження становило 106 клітин/насінину. Концентрацію визначали в камері Горяєва. Насіння контрольного варіанту зволожували
водою (1–1,5 % від маси) [17].
Здатність ризобій нуту продукувати біологічно активні речовини вивчали за допо-
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могою біотестів на колеоптилях пшениці,
сім’ядолях огірка та мезокотилях кукурудзи
згідно з методичними рекомендаціями [18]
та методами визначення фітогормонів, інгібіторів росту, дефоліантів і гербіцидів [19].
Нітрогеназну активність бульбочок визначали ацетиленовим методом [20]. Для
цього відбирали по 5–10 рослин з кожної повторності досліджуваних варіантів. Корені
рослин відрізали, поміщали у флакони ємністю 100 см3 та герметично закривали гумовими пробками. Вводили ацетилен та інкубували протягом двох годин. Після закінчення строку інкубації зразки аналізували на
газовому хроматографі «Chrom-4» з полум’яно-іонізаційним детектором. Колонка
довжиною 370 см заповнена хромосорбом з
β’-β’-оксидіпропіонітрилом. Температура термостату — 50 °С, газ-носій — азот, витрата
газів (в мл/хвилину): водню — 30, азоту —
100, повітря — 500.
У дослідженнях використовували виробничий штам Mesorhizobium ciceri Н-12 [21] і
новий ефективний штам бульбочкових бактерій Mesorhizobium ciceri ND-64 [22] та насіння нуту (Cicer arietinum) сортів Адмірал,
Одисей, Буджак, Тріумф, Пам’ять, Скарб,
отримане з СГІ-НЦНС. Вказані сорти нуту є
офіційно зареєстрованими та пристосованими до ґрунтово-кліматичних умов України,
придатні до інтенсивної технології вирощування й мають достатній рівень толерантності до основних хвороб [23].

Обробку експериментальних даних здійснювали за допомогою методів математичної
статистики та з використанням комп’ютерної
програми Statistica 6.0 та ANOVA1.
Обговорення результатів. На дослідних полях СГІ-НЦНС нут вирощується понад 20 років, тому у ґрунті вже сформувалась
популяція бульбочкових бактерій цієї культури. У фазу цвітіння рослин на коренях у
контрольному варіанті формувалися бульбочки — від 8,6 до 15,7 од./рослину, масою
108,9 — 180,8 мг/рослину (табл. 1). Найбільша кількість бульбочок утворювалася на
коренях нуту сортів Скарб і Тріумф, останній характеризувався й найвищим показником маси бульбочок.
Унаслідок інокуляції насіння нуту бактеріальною суспензією ефективного штаму
M. сicerі ND-64 спостерігали істотне зростання показників нодуляційної активності.
Найбільші прирости кількості бульбочок
(51,6 % і 53 %) відзначено для сортів Одисей
та Тріумф. За інокуляції насіння досліджуваним штамом показано також значне підвищення маси бульбочок сорту Тріумф (у 2,3
раза).
У контрольних варіантах нітрогеназна
активність бульбочок сорту Скарб була найвищою (425 нмоль С2Н4/росл. за год.), сорту
Буджак — найнижчою (159 нмоль С2Н4/
/росл. за год.) (табл. 2).
Проте інокуляція насіння бактеріальною
суспензією M. сicerі ND-64 сприяла істотному

Таблиця 1. Нодуляційна активність нуту різних сортів
Сорти
нуту
Скарб
Адмірал
Одисей
Буджак
Тріумф
Пам’ять
46

Кількість
бульбочок,
од./рослину

% до
контролю

Маса
бульбочок,
г/рослину

% до
контролю

Контроль (Без інокуляції)

14,0 ± 0,3

–

108,9 ± 2,2

–

Інокуляція M. сicerі ND-64

15,3 ± 0,2

9,3

133,3 ± 2,8

22,4

Контроль (Без інокуляції)

11,6 ± 0,5

–

127,2 ± 1,5

–

Інокуляція M. сicerі ND-64

14,8 ± 0,4

27,6

170,0 ± 5,8

33,6

Контроль (Без інокуляції)

10,0 ± 0,7

–

115,6 ± 2,1

–

Інокуляція M. сicerі ND-64

15,3 ± 0,2

53,0

144,7 ± 3,6

25,2

Контроль (Без інокуляції)

8,6 ± 0,5

–

118,3 ± 3,0

–

Інокуляція M. сicerі ND-64

12,1 ± 0,7

40,7

154,2 ± 5,1

30,3

Контроль (Без інокуляції)

15,7 ± 0,6

–

180,8 ± 4,6

–

Інокуляція M. сicerі ND-64

23,8 ± 0,7

51,6

417,5 ± 12,2

130,9

Контроль (Без інокуляції)

10,3 ± 0,5

–

126,7 ± 2,8

–

Інокуляція M. сicerі ND-64

14,9 ± 1,0

44,7

235,0 ± 6,0

85,5

Варіанти досліду
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Таблиця 2. Нітрогеназна активність симбіотичного апарату нуту різних сортів
НА,
нмоль С2Н4/росл. за год.

Кратність підвищення
показника до контролю

Контроль (Без інокуляції)

425 ± 3

–

Інокуляція M. сicerі ND-64

638 ± 7

1,5

Контроль (Без інокуляції)

172 ± 2

–

Інокуляція M. сicerі ND-64

870 ± 21

5,1

Контроль (Без інокуляції)

240 ± 5

–

Інокуляція M. сicerі ND-64

1125 ± 16

4,7

Контроль (Без інокуляції)

159 ± 2

–

Інокуляція M. сicerі ND-64

1303 ± 28

8,2

Контроль (Без інокуляції)

333 ± 38

–

Інокуляція M. сicerі ND-64

1625 ± 43

4,9

Контроль (Без інокуляції)

205 ± 10

–

Інокуляція M. сicerі ND-64

1400 ± 22

6,8

Сорт

Варіант

Скарб
Адмірал
Одисей
Буджак
Тріумф
Пам’ять

зростанню досліджуваного показника. Так,
найвищою нітрогеназною активністю характеризувалися бульбочки, утворені на коренях
нуту сортів Тріумф та Пам’ять. Найбільші
показники отримано за інокуляції насіння
сортів Буджак, Пам’ять, Одисей та Тріумф.
Варто зазначити, що сорт Скарб за показниками нодуляційної та нітрогеназної активності характеризувався слабкою реакцією на
інокуляцію ефективним штамом. Найбільшою мірою відкликалися на інокуляцію ефективним штамом рослини нуту сорту Тріумф.
Отже, активний симбіоз формується за
вирощування рослин нуту на фоні абориген-

ної популяції ризобій цієї культури в ґрунті.
Проте симбіотичні показники за обробки насіння ефективним штамом M. cicerі ND-64
істотно перевищують ці значення у контрольних варіантах.
Використання високоефективних бульбочкових бактерій нуту у технологіях вирощування цієї культури забезпечує реалізацію
симбіотичного потенціалу рослин, і як результат — зростання продуктивності культури [24]. Встановлено, що для сортів Скарб,
Адмірал та Одисей середня кількість насінин
з рослини складала 13,0–13,7 од./рослину
(рис. 1). Дещо вищим цей показник був для
сортів Буджак, Тріумф (15,2 і 16,3 од./рос-

Кількість насінин,
одиниць/рослину

35
30
25
20
15
10
5
0
Сорти нуту:

Скарб

Адмірал

Одисей

Контроль (Без інокуляції)

Буджак

Тріумф

Пам’ять

Інокуляція M. сicerі ND-64

Рис. 1. Вплив інокуляції насіння нуту різних сортів бактеріальною суспензією M. сicerі
ND-64 на кількість насінин з рослини.
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лину) і максимальним значенням (18,5 од./
/рослину) характеризувався сорт Пам’ять.
Проте внаслідок інокуляції насіння нуту
M. сicerі ND-64 кількість насінин найбільшою мірою підвищилась у варіанті з сортом
Скарб і складала 28,7 од./рослину. За показниками маси насінин переважав сорт Тріумф
(9,5 г/рослину) (рис. 2).
Урожайність усіх досліджуваних сортів
нуту за бактеризаціїї насіння M. сicerі ND-64
істотно перевищувала контрольні варіанти
(без інокуляції) — на 21–56 % (рис. 3). Використання для бактеризації насіння ефективного штаму M. сicerі ND-64 забезпечило отримання найбільших показників урожайності
у варіантах з використанням сортів Скарб,
Одисей, Буджак, Тріумф. Найбільший приріст до контролю показано для сортів Тріумф

(0,49 т/га) та Скарб (0,56 т/га).
Порівняння результатів вивчення реакції
сортів за симбіотичною активністю й за
урожайністю показало істотну різницю між
цими показниками. Прирости нодуляційної
та нітрогеназної активності у сорту Скарб в
результаті інокуляції були найнижчими, проте прибавка урожайності цього сорту виявилася найвищою. У зв’язку з цим виникла потреба у визначенні механізму позитивної дії
інокуляції насіння нуту сорту Скарб ефективним штамом M. сicerі ND-64. З цією метою визначали здатність ризобій до синтезу
біологічно активних речовин, оскільки відомо, що мікроорганізми, які перебувають у
симбіозі з рослинами, здатні до синтезу фітогормонів і використовують їх як посередників у взаємодії з рослиною [25].

Рис. 2. Вплив інокуляції насіння нуту різних сортів бактеріальною суспензією M. сicerі
ND-64 на масу насінин.
Урожайність,
т/га
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Сорти нуту:

Скарб

Адмірал

Одисей

Контроль (Без інокуляції)

Буджак

Тріумф

Пам’ять

Інокуляція M. сicerі ND-64

Рис. 3. Вплив інокуляції насіння нуту різних сортів бактеріальною суспензією M. сicerі
ND-64 на врожайність.
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Відомо, що індоліл-3-оцтова кислота
(ІОК) у рослинному організмі впливає на
поділ та диференціювання клітин, регулює
формування провідних пучків, сприяє утворенню й потовщенню бічних коренів [26].
Тож її наявність серед бактеріальних метаболітів є надзвичайно бажаною.
Використання в досліді суспензії бактерій M. ciceri Н-12 у розбавленні 1 : 10 не забезпечувало значного приросту довжини колеоптилів (до 0,7 %) (рис. 4). За розбавлення
1 : 50 – 1 : 1000 цей показник становив від
3,3 % до 12,6 % щодо контролю. Приріст довжини колеоптилів за дії M. ciceri ND-64 був
найбільшим і становив від 13 % (1 : 10) до
20 % (1 : 1000).

Відомо, що цитокініни сприяють регуляції поділу та диференціації клітин [27].
Нами показано, що за високих концентрацій
бактеріальної суспензії (1 : 10 – 1 : 50) досліджувані штами пригнічували приріст маси
етиольованих сім’ядольних листків, що свідчить про наявність значної кількості метаболітів у культуральній рідині ризобій (рис. 5).
За використання суспензії бактерій у розбавленні 1 : 500 і 1 : 1000 виявлено значну відмінність між досліджуваними штамами. Так,
найбільший приріст маси сім’ядолей огірка
спостерігали за концентрації M. cicerі ND-64
1 : 1000 — він становив 50 %, тоді як приріст
у варіанті з референтним штамом M. cicerі
Н-12 за такої концентрації складав 32 %.

Рис. 4. Ауксинова активність бактерій M. ciceri (біотест — колеоптилі пшениці озимої
сорту Подолянка).

Рис. 5. Цитокінінова активність бактерій M. ciceri (біотест — сім’ядолі огірка сорту
Джерело).
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Дослідження здатності штамів ризобій
до синтезу гіберелінів проводили на мезокотилях кукурудзи гібриду Сюрприз. Показано,
що референтний штам M. cicerі Н-12 найвищу гіберелінову активність виявляв за розбавлення 1 : 50, приріст довжини мезокотилів
становив 19 % (рис. 6). Обробка мезокотилей
кукурудзи суспензією штаму M. cicerі ND-64
за концентрації 1 : 500 сприяла збільшенню
їх довжини на 23 %.
Отже, аналіз результатів біотестів показав, що штам M. ciceri ND-64 характеризується активним синтезом речовин ауксинової, цитокінінової та гіберелінової природи.
Вірогідно, саме здатність до інтенсивного
синтезу фітогормонів досліджуваним штамом забезпечила таку ефективну комплементарну взаємодію в симбіотичній системі
«M. ciceri ND-64 – рослини нуту», і як результат — істотне підвищення урожайності
цієї культури.
Висновки. Здатність різних сортів нуту
відкликатися на інокуляцію вивчали на дослідних полях СГІ-НЦНС, де у ґрунті сформовано активну популяцію бульбочкових
бактерій цієї культури. Серед шести досліджуваних сортів нуту української селекції
найбільшими показниками нодуляційної та
нітрогеназної активності характеризувалися
сорти Тріумф і Скарб, найвищою урожайністю — Тріумф і Буджак.
Показники нодуляційної та нітрогеназної активності за інокуляції насіння суспензією ефективного штаму M. cicerі ND-64 істотно перевищують відповідні значення у

контрольних варіантах.
Скринінг сортів за реакцією на інокуляцію ефективним штамом M. ciceri ND-64
свідчить про зростання показників симбіотичної активності у сортів Тріумф, Буджак
(крупнонасінні), Пам’ять (середньонасінний).
Максимальну прибавку урожайності внаслідок інокуляції насіння отримано у варіантах
із сортами нуту Скарб і Тріумф.
Мінімальні прирости симбіотичних показників і максимальний показник урожайності сорту Скарб унаслідок бактеризації можна пояснити здатністю бульбочкових бактерій нуту M. ciceri ND-64 до активного синтезу речовин фітогормональної природи.
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SCREENING OF MODERN CHICKPEA VARIETIES
BY RESPONSE TO BACTERIZATION
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Objective. To screen modern varieties of chickpeas of Ukrainian selection by the response to
bacterization, to identify varieties characterized by high increases in symbiotic activity and yield.
Methods. Biotesting, gas-chromatographic, field experiment, statistical. Results. The response to
bacterization of chickpea seeds of different varieties was studied in a field experiment in the southern region of Ukraine (Region of Odesa). As a result of inoculation of chickpea seeds with a bacterial suspension of an effective strain of Mesorhizobium ciceri ND-64, a significant increase in nodulation activity was registered. The highest increase in the number of nodules (51.6 % and 53 %)
was reported for the varieties Odysei and Triumf. Upon seed inoculation with the studied strain, a
significant increase in the weight of nodules of the Triumf variety (2.3 times) was shown. In the control variants, the nitrogenase activity in the nodules of Skarb variety plants was the highest
(425 nmol C2H4/plant per hour), and in the Budzhak variety it was the lowest (159 nmol C2H4/plant
per hour). Inoculation of seeds with bacterial suspension of M. ciceri ND-64 contributed to a significant increase in the studied parameter in the varieties Budzhak, Pamiat, Odysei and Triumf. The
latter was characterized by the most significant response to inoculation with an effective strain in
terms of nodulation and nitrogenase activity. Symbiotic parameters showed the weakest ability to
respond to inoculation in terms of symbiotic parameters in Skarb variety. Pamiat variety was characterised by the maximum number of seeds per plant (18.5 units/plant). However, as a result of inoculation of chickpea seeds with M. ciceri ND-64, the number of seeds increased the most in the variety Skarb and amounted to 28.7 units/plant. In terms of seed weight, the Triumph variety was superior (9.5 g/plant). The yield of all studied varieties of chickpeas after bacterization of seeds with
M. ciceri ND-64 significantly exceeded the control variants (without inoculation) by 21–56 %. The
highest increase in control was observed for the varieties Triumph (0.49 t/ha) and Skarb (0.56 t/ha).
The ability of nodule bacteria M. ciceri ND-64 to intensive synthesis of phytohormones and the
formation of highly effective symbiosis with chickpea plants of different varieties provided a complementary interaction of rhizobia with plants and a significant increase in crop yield. Conclusion:
Due to the interaction with aboriginal nodule bacteria, the highest parameters of nodulation and
nitrogenase activity were typical for the varieties Triumf and Skarb, yields for Triumf and Budzhak.
Screening of varieties by the response to inoculation with an effective strain of M. ciceri ND-64 indicates an increase in symbiotic activity in varieties Triumf, Budzhak (large-seeded), Pamiat (medium-seeded). The maximum increase in yield as a result of inoculation was found in chickpea varieties Skarb and Triumf. M. ciceri ND-64 are capable of active synthesis of substances of phytohormonal nature, which contributes to the effective interaction between rhizobia and chickpea plants.
Key words: bean-rhizobial symbiosis, chickpea varieties, nodular bacteria, Mesorhizobium
ciceri.
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Мета. Дослідити стан мікробіоценозу ґрунту спонтанно відновлюваного фітоценозу
21-го року самозаростання за внесення мінеральних добрив у дозі N90P40K70 і двоукісного режиму використання. Методи. Експериментально-польовий, лабораторно-аналітичний, мікробіологічні, статистичні. Результати. Оптимізація мінерального живлення відновлюваного фітоценозу сприяє збільшенню чисельності мікроорганізмів: амоніфікаторів у 2,24 раза,
іммобілізаторів мінерального азоту — у 1,39, денітрифікаторів — у 3,19, нітрифікаторів —
у 1,71, целюлозоруйнівних — у 1,64, актиноміцетів — у 1,17, мікроміцетів — у 1,20, мобілізаторів органофосфатів — у 1,33 раза. Внаслідок застосування двохукісного режиму використання трав’янистих ценозів чисельність мікроорганізмів більшості досліджених груп не
змінюється, за винятком денітрифікаторів, целюлозоруйнівних бактерій, мікроміцетів і
мобілізаторів органофосфатів. Застосування мінеральних добрив призводить до уповільнення мінералізаційних процесів у ґрунті: індекс педотрофності зменшується в 2,28 раза,
коефіцієнт мінералізації сполук азоту — в 1,60, оліготрофності — в 2,25, активність мінералізації гумусу — в 1,65 раза. Відчуження рослинної біомаси несуттєво впливає на перебіг
мікробіологічних процесів у ґрунті: індекс педотрофності зростає на 18,2 %, коефіцієнт
оліготрофності — на 3,63 %, коефіцієнт мінералізації сполук азоту зменшується на 6,6 %,
активність мінералізації гумусу — на 6,2 %. Висновки. Нестача мінеральних елементів у
ґрунті перелогу провокує інтенсифікацію мінералізаційних процесів, а оптимізування мінерального живлення рослин фітоценозу сприяє їх уповільненню. Зниження сумарної біологічної активності й підвищення фітотоксичності ґрунту за двоукісного використання травостоїв свідчить про початок процесів виснаження ґрунту.
Ключові слова: мікробіоценоз, еколого-трофічні групи, мінеральні добрива, режим використання травостоїв, мінералізація, гумус, токсичність.
Актуальність теми. Високий ступінь
розораності земельного фонду є проблемою
Західної Європи, Росії та України, ступінь
розораності земель якої складає 82 % [1]. В
Україні, згідно з Постановою Мінагрополітики України та Президії УААН (2000), розпорядженням Кабінету Міністрів України
«Про схвалення концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням» від
22 жовтня 2014 р. № 1024-р [2; 3] для поліпшення структурно-функціональної організації агроландшафтів та відновлення їх господарсько-виробничої спроможності передба-

чено вивести з інтенсивного обробітку близько 10 млн га земель з відведенням 2 млн га
під заліснення, решту — під трав’янисті екосистеми, переважно кормового призначення.
Реалізація зазначеної програми в повному
обсязі дозволить істотно поліпшити просторово-функціональну та екологічну збалансованість сільськогосподарських ландшафтів,
припинити або принаймні суттєво зменшити
ерозію ґрунтів, подальше замулення малих
та середніх річок і забруднення водних ресурсів, яке останнім часом набуло загрозливих
масштабів. Одночасно це дозволить віднови-
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ти та істотно збагатити природне біологічне різноманіття, посилити рекреаційну цінність природно-антропогенних територіальних комплексів. У секторі аграрного виробництва це сприятиме збільшенню поголів’я
великої рогатої худоби та відновленню тваринництва, одержанню недорогої, якісної й
висококонкурентної на внутрішньому й зовнішньому ринках продукції, створенню надійної бази для збереження та відновлення
родючості ґрунтів. Тому значну увагу привертають дослідження способів відновлення
господарсько цінних трав’янистих екосистем
як джерела високоякісних кормів і важливих
осередків видового біорізноманіття. Не менш
важливим є вивчення впливу зазначених формувань на інші види біоти екосистем, зокрема й мікробне угруповання, за участю якого у тісній взаємодії з рослинами і факторами абіотичного середовища відбувається
трансформація, міграція й біогеохімічний
колообіг речовин та енергії у біогеоценозах.
Матеріали і методи. Дослідження проводили в північній частині Правобережного
Лісостепу (смт Чабани Києво-Святошинського району Київської області) у довгостроковому моніторинговому стаціонарі ННЦ
«Інститут землеробства НААН» з вивчення
закономірностей спонтанного зацілинення
колишніх рільних земель на вододільних сірих лісових легкосуглинкових ґрунтах із
вмістом у 0–20 см шарі: гумусу — 1,68 %,
лужногідролізованого азоту — 8,3 мг, рухомих форм Р2О5 — 15,8 мг, К2О — 13,8 мг
та гідролітичною кислотністю 1,3 мг-екв. /
100 г сухого ґрунту, рН — 5,6. Дослідження
способів оптимізації мінерального живлення
спонтанно відновлюваного фітоценозу здійснювали в дрібноділянковому досліді відділу
кормовиробництва ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Чисельність мікроорганізмів окремих
еколого-трофічних груп, їхню фізіологобіохімічну активність, показники інтенсивності мінералізації сполук азоту, органічної
речовини й гумусу, а також вірогідність
формування бактеріальних колоній (ВФК)
розраховували, як вказано раніше [4]. Для
узагальненої оцінки біологічного стану ґрунту розраховували показник сумарної біологічної активності (СБА) з використанням методу відносних величин [5].
Фітотоксичні властивості ґрунту визна56

чали за використання рослинних біотестів
(пшениця озима) за М. А. Красильніковим [6].
Статистичну обробку результатів досліджень проводили з використанням пакета
прикладних програм Microsoft Office.
Результати та їх обговорення. Застосування мінеральних добрив у дозі N90P40K70 на
спонтанно відновлюваних фітоценозах 21-го
року самозаростання сприяє суттєвому зростанню чисельності мікроорганізмів: амоніфікаторів — у 2,24 раза, іммобілізаторів мінерального азоту — у 1,39, денітрифікаторів —
у 3,19, нітрифікаторів — у 1,71, целюлозоруйнівних — у 1,64, актиноміцетів — у 1,17,
мікроміцетів — у 1,20, мобілізаторів органофосфатів — у 1,33 раза (табл. 1).
Двохукісний режим використання відновлюваних фітоценозів майже не впливає на
загальну чисельність мікроорганізмів — засвідчено неістотне зменшення їхньої кількості проти ділянок без скошування рослинної
маси травостоїв (табл. 1). Проте водночас
суттєво зменшується кількість денітрифікаторів у зв’язку з тим, що азот інтенсивніше
споживається рослинами за рахунок активізації процесів відростання рослинної біомаси, особливо після проведення першого укосу. Чисельність целюлозоруйнівних бактерій
знижується в 2,04 раза за відчуження рослинної біомаси внаслідок скошувань. У варіанті без скошувань біомаса (як і в контролі)
наприкінці вегетаційного періоду формує
підстилку, яка поступово розкладається целюлозоруйнівними мікроорганізмами та іншими гідролітиками. Аналогічна закономірність спостерігається щодо чисельності
мікроміцетів і мобілізаторів органофосфатів, яка зменшується за двохукісного використання на 59,8 % і 147,0 % відповідно
(табл. 1).
Оптимізація мінерального живлення рослин у варіанті без скошувань забезпечує
збільшення фізіолого-біохімічної активності
мікроорганізмів практично всіх досліджених груп, за винятком целюлозоруйнівних
(табл. 2). Оскільки у цьому варіанті досліду,
як і у контрольному, теж не відбувається
відчуження рослинної біомаси, то виникає
питання, чому знижується активність саме
целюлозоруйнівних бактерій. Можна було б
припустити, що має місце статистична флуктуація, проте таку ж саму закономірність було встановлено за результатами проведених
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84,8

190,0

187,0

12,0

Контроль (без добрив,
без скошування)

N90P50K70,
без скошування

N90P50K70,
два скошування

НІР05

Іммобілізатори
мінерального азоту

2,55

36,8

40,0

28,7

1,05

37,5

36,7

36,9

Азотобактер, % обростання
грудочок грунту

0

0

0

Денітрифікатори

0,88

3,55

15,00

4,70

Нітрифікатори

0,082

0,375

0,497

0,275

Педотрофи

1,05

28,4

24,7

25,1

Целюлозоруйнівні
бактерії

1,86

9,45

19,30

11,80

0,92

4,05

5,33

5,57

Полісахаридсинтезуювальні

Примітка: КУО*— колонієутворювальна одиниця; Кr**— питома фосфатмобілізувальна активність.

Амоніфікатори

Варіанти досліду

Автохтонні

1,04

6,41

5,90

9,90

Актиноміцети

0,94

15,2

19,7

16,7

Мікроміцети

0,098

0,503

0,804

0,670

Мобілізатори
мінералфосфатів

0,25

3,37

4,00

3,83

0,220

0,920

0,612

1,190

Кr

Мобілізатори
органофосфатів

0,95

3,37

8,33

6,27

336,0

370,2

235,2

Загальна чисельність

Таблиця 1. Вплив режимів використання травостоїв на чисельність мікроорганізмів у сірому лісовому ґрунті за внесення мінеральних
добрив, млн КУО* / г сухого ґрунту, 2020 р.

Олігонітрофіли
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попередніх досліджень [7; 9]. Проведення двох скошувань призводить до зниження
активності мікроорганізмів: несуттєвого —
амоніфікаторів, іммобілізаторів мінерального азоту, педотрофів, актиноміцетів, мікроміцетів; суттєвого — олігонітрофілів (у
7,73 раза), нітрифікаторів (у 1,71 раза ), мобілізаторів мінеральних фосфатів (у 2,5 раза).
Аналіз експериментальних даних показує, що попри тривале перебування ґрунту у
перелоговому стані, він ще не увійшов у стан
рівноваги. Чітко просліджується висока інтенсивність мінералізування органічної речовини ґрунту, сполук азоту та гумусу (табл. 3).
Причиною цього є дефіцит елементів мінерального живлення і, особливо, азоту. Для
порівняння: такої закономірності проходження ґрунтових процесів не виявлено у
валісько-кострицевому фітоценозі (переліг
34-го року заростання), за рахунок досить
високої участі у складі рослинних угруповань бобових видів трав (8–12 % загального
проективного покриття) [8]. У складі наземнокуничникового фітоценозу (переліг 21-го
року заростання) найбільшого поширення
набули злакові види трав, а частка бобових
видів складає лише 1–2 %. Удобрення останнього повним мінеральним добривом у дозі
N90P40K70 забезпечує зниження рівня інтенсивності проходження мінералізаційних процесів: індекс педотрофності зменшується в
2,28 раза, коефіцієнт мінералізації сполук
азоту — в 1,60, оліготрофності — в 2,25, активність мінералізації гумусу — в 1,65 раза.
Отже, дефіцит елементів мінерального
живлення в ґрунті перелогу 21-го року заростання провокує інтенсифікацію мінералізаційних процесів у ньому, а за оптимізації мінерального живлення рослин шляхом внесення N90P40K70 забезпечується істотне уповільнення мінералізаційних процесів.
Відчуження рослинної маси на фоні застосування NPK-мінеральних добрив має незначний вплив на перебіг мікробіологічних
процесів. Проти варіанту без скошування індекс педотрофності зростає лише на 18,2 %,
коефіцієнт оліготрофності — на 3,63 %, коефіцієнт мінералізації сполук азоту знижується на 6,6 %, активність мінералізації гумусу — на 6,2 %. Це свідчить про те, що основним чинником, який визначає спрямованість
та інтенсивність проходження мінералізаційних процесів у біогеоценозі перелогу 21-го
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року заростання, є оптимізація мінерального
живлення рослин.
Скошування все ж таки виснажують
ґрунт, попри мінеральне удобрення, про це
свідчить як величина сумарної біологічної
активності, так і показник фітотоксичності
ґрунту — він збільшується проти варіанту
без скошувань на 30,1 %.
Висновки. Оптимізація умов мінерального живлення рослинних угруповань перелогу 21-го року заростання забезпечує суттєве зростання чисельності та фізіологобіохімічної активності ґрунтових мікроорганізмів. За двохукісного режиму використання фітоценозів 21-го року самозаростання
чисельність мікроорганізмів досліджених
груп мало змінюється. Дефіцит елементів
мінерального живлення в ґрунті провокує інтенсифікацію мінералізаційних процесів в
ньому: індекс педотрофності збільшується в
2,28 раза, коефіцієнт мінералізації сполук
азоту — в 1,60, оліготрофності — в 2,25, активність мінералізації гумусу — в 1,65 раза.
Відчуження рослинної маси на фоні застосування мінеральних добрив (N90P50K70) має
незначний вплив на перебіг мікробіологічних процесів. Проти варіанту без скошування індекс педотрофності зростає лише на
18,2 %, коефіцієнт оліготрофності — на
3,63 %, коефіцієнт мінералізації сполук азоту
знижується на 6,6 %, активність мінералізації гумусу — на 6,2 %.
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2,10

2,90

2,50

Контроль (без добрив,
без скошування)

N90P50K70,
без скошування

N90P50K70,
два скошування
2,60

3,40

3,30

Іммобілізатори
мінерального азоту

0,75

5,80

3,70

Олігонітрофіли

0,76

1,30

0,84

Нітрифікатори

12,60

12,50

1,86

Денітрифікатори

2,,30

2,70

1,90

2,70

4,80

5,80

1,30

1,48

1,43

ЦелюлозоПедотрофи руйнівні Автохтонні
бактерії

3,10

3,40

2,70

Мікроміцети

2,80

7,00

3,30

Мобілізатори мінеральних
фосфатів

0,130

0,152

N90P50K70, без скошування

N90P50K70, два скошування

НІР05

0,296

Контроль (без добрив,
без скошування)

Варіанти досліду

Індекс
педотрофності

0,200

0,193

0,435

Коефіцієнт
оліготрофності

0,197

0,210

0,337

Коефіцієнт
іммобілізації
азоту

22,5

23,9

39,4

Активність
мінералізації
гумусу, %

1096,6

1112,2

950,0

Сумарна
біологічна
активність

0,09

7,71

9,21

9,90

стебла

0,07

6,87

9,76

9,62

коріння

14,6

19,0

19,5

загальна маса

Маса 100 рослин тест-культури —
озимої пшениці, г

Таблиця 3. Показники інтенсивності мінералізаційних процесів і фітотоксичні властивості сірого лісового ґрунту залежно від удобрення та режимів використання перелогу 21-го року заростання, 2020 р.

Амоніфікатори

Варіанти
досліду

Таблиця 2. Вплив режимів використання травостоїв на вірогідність формування колоній мікроорганізмів (λ, год–1 · 10–2) у сірому лісовому ґрунті, 2020 р.
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INFLUENCE OF REGIMES OF USE AND FERTILIZATION
OF SPONTANEOUSLY RENEWABLE SWARD ON THE COURSE
OF SOIL MICROBIOLOGICAL PROCESSES
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Objective. To study the state of the soil microbiocenosis of spontaneously renewable phytocoenosis of the 21st year of self-growth after the application of mineral fertilizers at the dose of
N90P40K70 and the two-mow regime. Methods. Experimental-field, laboratory-analytical, microbiological, statistical. Results. Optimization of mineral nutrition of renewable phytocoenosis contributes to an increase in the number of microorganisms: ammonifiers 2.24 times, mineral nitrogen
immobilizers — 1.39, denitrifiers — 3.19, nitrifiers — 1.71, cellulose-destructive — 1.64, actinomycetes — 1.17, micromycetes — 1.20, organophosphate mobilizers — 1.33 times. As a result of twomow regime of the use grass cenoses, the number of microorganisms in most of the studied groups
does not change, except for denitrifiers, cellulose-destroying bacteria, micromycetes and organophosphate mobilizers. The use of mineral fertilizers leads to a slowdown of mineralization processes in the soil: pedotrophicity index decreases by 2.28 times, the coefficient of mineralization of nitrogen compounds — by 1.60 time, oligotrophicity — by 2.25 times, the activity of humus mineralization — by 1.65 times. Alienation of plant biomass has a negligible effect on the course of
microbiological processes in the soil: pedotrophicity index increases by 18.2 %, oligotrophicity coefficient — by 3.63 %, nitrogen mineralization coefficient decreases by 6.6 %, humus mineralization activity — by 6.2 %. Conclusion. Lack of mineral elements in the soil of the fallow provokes
the intensification of mineralization processes, and the optimization of mineral nutrition of phytocoenosis plants contributes to their slowing down. The decrease in the total biological activity and
the increase in the phytotoxicity of the soil with the two-mow use of sward indicate the beginning of
the processes of soil depletion.
Key words: microbiocenosis, ecological and trophic groups, mineral fertilizers, sward use regimen, mineralization, humus, toxicity.
REFERENCES
1. Kaminsky, V. F., Kolomiets, L. P., & Shevchenko, I. P. (2018). Naukovo-metodychni aspekty
vykorystannia erodovanykh zemel v ahrolandshaftakh zony Lisostepu. [Scientific and methodological
60

aspects of the use of eroded lands in the agricultural
landscapes of the Forest-Steppe zone]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agricultural Science. 11
(788), 13–19 [in Ukrainian]. https://doi.org/
10.31073/agrovisnyk201811-02

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.

2. Bogovin, A. V., Ptashnik, M. M., Dudnik, S. V., & Sladkevich, B. A. (2017). Vidnovlennia
produktyvnykh, ekolohichno stiikykh travianystykh
bioheotsenoziv na antropotransformovanykh edafotopakh [Restoration of productive, ecologically stable herbaceous biogeocenoses on anthropotransformed edaphotopes] Кyiv [in Ukrainian].
3. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 zhovtnia 2014 roku pro skhvalennia
Kontseptsii borotby z dehradatsiieiu zemel ta opusteliuvanniam [Order of the Cabinet of Ministers of
Ukraine of October 22, 2014 about approval of the
Concept to combat land degradation and desertification]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/1024-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
4. Malynovska, I. M., Kaminskyi, V. F., & Tkachenko, М. A. (2020). Influence of heavy metals
pollution on the formation of microbial community
in gray forest soil. Ukrainian Journal of Ecology,
10 (6), 97–100. https://doi.org/10.15421/2020_264
5. Rusakova, I. V. (2013). Biologicheskie svoystva dernovo-podzolistoy supeschanoy pochvyi pri
dlitelnom ispolzovanii solomyi na udobrenie [Biological properties of sod-podzolic sandy loam soil

with prolonged use of straw for fertilization]. Pochvovedenie — Soil Science, 12, 1485–1493 [in Russian]. https://doi.org/10.7868/S0032180X13120101
6. Krasilnikov, N. A. [Eds.]. (1966). Metodyi
izucheniya pochvennyih mikroorganizmov i ih metabolitov [Studying methods of soil microorganisms
and their metabolites]. Moscow [in Russian].
7. Malynovska, I. M., & Soroka, O. P. (2009).
Stan mikrobiotsenozu malorichnoho perelohu za
mineralʹnoho udobrennya [The state of the microbiocenosis of perennial fallow with mineral fertilizers]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu zemlerobstva — Collection of scientific works of the Institute of
Agriculture, 4, 29–34. [in Ukrainian].
8. Malynovska, I. M., & Soroka, O. P. (2011,
September). Vplyv ahrotekhnichnykh zakhodiv na
perebih mikrobiolohichnykh protsesiv u hrunti
malorichnoho perelohu [Influence of agrotechnical
measures on the course of microbiological processes
in the soil of perennial fallow]. Proceedings of the
All-Ukrainian Scientific Conference Agricultural Microbiology: Achievements and Prospects (pp. 256–
260). Chernigiv [in Ukrainian].

Отримано 16.04.2021

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.

61

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. С. 62–71.
ISSN 1997-3004

https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.62-71
УДК [631.445.41:631.46]:631.58(477.5)

ВПЛИВ РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА
ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНІ УГРУПОВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ
ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
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Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
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Мета. Визначити вплив різних систем землеробства на показники чисельності представників еколого-трофічних груп мікроорганізмів чорноземів типових. Методи. Порівняльно-профільно-генетичний, мікробіологічні, статистичні. Результати. Найбільшою мікробіологічною активністю характеризується верхній 0–10-сантиметровий шар ґрунту (з глибиною чисельність мікроорганізмів зменшується, і лише у посушливі періоди можливе переважання показників мікробіологічної активності у 10–20-сантиметровому шарі). Найбільших трансформацій зазнає мікробоценоз в умовах інтенсивної системи землеробства за перемішування й обороту пласту. Це виражається у значному зменшенні мікробіологічної
активності у 0–10-сантиметровому шарі і навпаки, збільшенні показників у шарах 10–20 і
20–30 см. Агрогенні ґрунти мають вищі показники загальної мікробіологічної активності
проти перелогової ділянки. Найбільший позитивний вплив на біогенність зафіксовано у варіантах органічної системи землеробства, особливо за умови застосування сидератів. Наведено дані щодо напрямів розвитку ґрунтово-біологічних процесів досліджуваних варіантів
шляхом аналізу коефіцієнтів оліготрофності, мінералізації-іммобілізації й мобілізації азотного фонду. Математичний аналіз даних засвідчив суттєвий вплив глибини відбору зразків
на чисельність усіх досліджуваних мікроорганізмів, тоді як система землеробства достовірно впливала на чисельність мікроскопічних грибів, актиноміцетів і амілолітичної мікробіоти. Висновки. Агрогенне використання чорноземів зменшує чисельність мікроскопічних
грибів. У варіантах органічного землеробства зафіксовано значне збільшення чисельності
актиноміцетів і амілолітичної мікробіоти. За інтенсивної системи землеробства спостерігається зменшення чисельності представників усіх досліджених еколого-трофічних груп мікроорганізмів. І навпаки, варіанти органічної системи землеробства, особливо за використання сидерату, мають вищу чисельність більшості функціональних груп мікроорганізмів.
Ґрунти, що обробляються, характеризуються вищим коефіцієнтом мінералізації й іммобілізації проти перелогу.
Ключові слова: чорнозем типовий, органічне землеробство, ґрунтові мікроорганізми,
біогенність.
Вступ. Передумовою формування стійкого ценозу в ґрунтах різних типів є багатовікова еволюція педосфери в мінливих умовах навколишнього середовища. Проте використовуючи ґрунт як засіб виробництва,
людина суттєво змінює процес ґрунтоутворення, змінюється й набір елементарних ґрунтових процесів, зокрема й біологічних, що
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впливає на всі властивості ґрунту, зокрема й
на родючість [1–7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Господарська діяльність людини стає
причиною дедалі більшого втручання в природні процеси ґрунтоутворення, що призводить до значних змін у функціонуванні ґрунтової біоти [8–14]. Значні зміни відзначено у
© С. В. Рєзнік, 2021

верхніх генетичних горизонтах ґрунтів, що є
біодіагностичними маркерами напрямів ґрунтотворних процесів, зокрема за умов різного сільськогосподарського виробництва.
Проте Л. М. Полянська та ін. відзначають
відносну рівномірність розподілу біомаси
ґрунтових мікроорганізмів за профілем основних зональних типів ґрунтів [15]. Водночас І. М. Малиновська, навпаки, наголошує
на наявності істотної різниці в чисельності
різних функціональних груп мікроорганізмів
у генетичних горизонтах сірого лісового
ґрунту залежно від способу використання
ґрунту [16].
У зв’язку з цим набувають особливого
значення дослідження закономірностей змін
показників інтенсивності та спрямованості
ґрунтово-біологічних процесів за впливу
сільськогосподарського виробництва.
Мета досліджень. Визначити вплив різних систем землеробства на показники чисельності представників еколого-трофічних
груп мікроорганізмів чорноземів типових
глибоких середньосуглинкових на лесі.
Об’єкти та методи досліджень. Для досліджень обрано чорноземи типові глибокі
середньосуглинкові на лесах, розміщені на
території Зіньківського району Полтавської
області. За агроґрунтовим районуванням
ґрунти розташовано в Шишацько-Решетилівському агроґрунтовому підрайоні Полтавського агроґрунтового району північно-західної підпровінції Лісостепу Лівобережного
високого, Середньоруської височини. Ґрунти
розташовано на плато вододілу між річками
Псел та Ворскла, територія широкохвиляста
рівнинна, густо пронизана яружно-балковими системами. Досліджували чорноземи типові в господарствах, що працюють за двома

кардинально різними системами землеробства, зокрема ПП «Агроекологія» Шишацького
району Полтавської області, де поєднують
органічне землеробства з безполицевим обробітком, та ТОВ «Бурат-Агро» Зіньківського району Полтавської області, де використовують традиційні інтенсивні технології, а
саме: систему різноглибинного обробітку
ґрунту із застосуванням мінеральних добрив
та хімічних засобів захисту рослин. Для досліджень обрано такі варіанти (табл. 1, 2): органічна система землеробства із застосуванням сидерату (ОСЗ сидерат); органічна система землеробства за внесення компосту з
гною ВРХ (ОСЗ компост), інтенсивна система землеробства (ІСЗ). Дані порівнювали з
показниками, отриманими на переліжній ділянці, що не оброблялася понад 30 років.
Відбір індивідуальних зразків ґрунту
здійснювали в першій декаді травня, серпня і
листопада протягом 2018–2020 рр. Відбір
проводили з глибин 0–10, 10–20, 20–30, 30–
40 см, підготовку та зберігання зразків ґрунту для дослідження аеробної мікробіоти в
лабораторних умовах проводили згідно з
ДСТУ ISO 10381-6-2001. Чисельність мікроорганізмів визначали методом глибинного
посіву ґрунтової суспензії на щільні живильні середовища. Чисельність представників
різних еколого-трофічних груп мікроорганізмів ураховували шляхом висіву розведень
ґрунтової суспензії на такі елективні живильні середовища: м’ясо-пептонний агар
(МПА), крохмало-аміачний агар (КАА), пептонно-глюкозний агар Ваксмана (ПГА), голодний агар (ГА), середовище Ешбі (ЕШ),
нітритний агар (НА). Спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті визначали за
допомогою показника загальної біологічної

Таблиця 1. Сівозміна й системи удобрення в період досліджень
Варіанти

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Інтенсивна система
землеробства

кукурудза на зерно
(N130P30K30)

соняшник (N35P15K30)

кукурудза (N130P30K30)

Органічна система
землеробства (компост)

кукурудза на зерно
(20 т/га компосту
із гною ВРХ)

овес

соя

Органічна система
землеробства (сидерат)

вика яра на сидерат

озима пшениця
(сидерат, 15 т/га
зеленої маси)

зимуючий горох
(пересів: кукурудза
на силос)

Переліг
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різнотрав’я
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2020

2019

2018

Роки

Переліг

Органічна система землеробства (сидерат)
різнотрав’я

зимуючий горох
(пересів
кукурудза на силос)

соя

кукурудза

Інтенсивна система землеробства
(мін. добрива)

Органічна система землеробства (компост)

різнотрав’я

озима пшениця

Органічна система землеробства (сидерат)

Переліг

овес

Органічна система землеробства (компост)

соняшник

Інтенсивна система землеробства
(мін. добрива)

вика яра

Органічна система землеробства (сидерат)
різнотрав’я

кукурудза на зерно

Органічна система землеробства (компост)

Переліг

кукурудза на зерно

Культури

Інтенсивна система землеробства
(мін. добрива)

Варіанти

13,20

28,00

1,20

9,77

12,64

5,03

4,00

3,82

10,72

15,00

6,27

8,37

Урожайність, т/га

13,20

47,92

5,94

21,14

12,64

29,60

22,40

18,86

10,72

37,50

14,14

18,34

Поверхневі
рештки, т/га

79,30

125,20

13,22

88,29

76,50

45,71

25,20

49,21

66,90

32,05

59,24

76,67

92,50

173,12

19,16

109,43

89,14

75,31

47,60

68,07

77,62

69,55

73,38

95,01

Кореневі рештки, Всього (біомаса),
т/га
т/га

Таблиця 2. Урожайність і біомаса сільськогосподарських культур у період досліджень (біомаса розрахована за Г. Я. Чесняком, 1987)

активності (біогенність = КАА + МПА + ЕШ +
+ ГА), коефіцієнтів мінералізації й іммобілізації азоту (Кмін. = КАА / МПА), оліготрофності (Коліг. = МПА / ГА) і мобілізації азотного фонду (КМАФ = (МПА + КАА) / (ЕШ + ГА))
[17–19].
Математичний аналіз отриманих даних
здійснювали за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel й Statgraphics
18.1 trial.
Результати та їх обговорення. Аналізуючи отримані дані (табл. 3), треба відзначити, що в агроценозах спостерігається значне зменшення чисельності мікроскопічних
грибів (ПГА), особливо у 0–10-сантиметровому шарі ґрунту. Внесення органічних добрив також призводить до зменшення кількості мікроміцетів. Найменшу чисельність цих
мікроорганізмів зафіксовано у варіанті ОСЗ
із застосуванням сидерату, де показники змінювалися від 2,75 тис. КУО/г сухого ґрунту
(с. ґ.) до 0,86 тис. КУО/г с. ґ. у шарі 30–40 см.
Найбільшою чисельністю мікроскопічних
грибів характеризується чорнозем під перелогом — від 5,39 до 0,91 тис. КУО/г с. ґ.
Найвищі показники чисельності актиноміцетів (КАА акт.) відзначено за внесення
органічних добрив. Також варто зауважити,
що використання сидератів сприяє значному
підвищенню чисельності актиноміцетів, де
значення з глибиною зменшувалися від 25,43
до 4,32 тис. КУО/г с. ґ., навіть якщо порівняти із внесенням компосту (від 21,52 до
5,28 тис. КУО/г с. ґ.). Найменша кількість
актиноміцетів притаманна варіантам ІСЗ (від
14,02 до 5,73 тис. КУО/г с. ґ.) і перелогу
(від 16,06 до 3,63 тис. КУО/г с. ґ.).
Найбільшу чисельність амоніфікувальної мікробіоти (МПА) зафіксовано у варіанті
ОСЗ сидерат, де чисельність у 0–10-сантиметровому шарі становила 2,69 млн КУО/г
с. ґ. і зменшувалася до 0,53 млн КУО/г с. ґ. у
шарі 30–40 см. Дещо менші значення спостерігали у варіантах перелогу (від 2,63 до
0,46 млн КУО/г с. ґ.) і ОСЗ компост (від 2,48
до 0,62 млн КУО/г с. ґ.), а найменші — у варіанті ІСЗ (від 2,54 до 0,79 млн КУО/г с. ґ.).
За глибинами найбільші значення отримано
в шарах 0–10 і 10–20 см, що є наслідком
впливу відразу декількох чинників, а саме:
достатньої аерації й наявності значної кількості коренів та кореневих виділень. Виняток становить варіант ІСЗ, де чисельність
ISSN 1997-3004

амоніфікаторів значно вища у шарі 10–20 см
через швидке пересихання поверхні ґрунту.
Також однією з особливостей цього варіанту
є суттєве підвищення чисельності гетеротрофів у шарах 20–30 і 30–40 см, що пов’язано з перемішуванням і оборотом пласту під
час оранки.
Агрогенні ґрунти характеризуються значно вищими показниками чисельності амілолітичної мікробіоти (КАА), де значення
коливалися в межах від 2,84 до 0,42 млн
КУО / г с. ґ. проти перелогу (від 1,78 до
0,30 млн КУО / г с. ґ.). Особливістю ґрунтів,
що обробляються, є збільшення чисельності
мікроорганізмів, які асимілюють мінеральні
форми азоту у шарі 10–20 см. Внесення органічних добрив, особливо застосування сидерату, сприяє зростанню чисельності амілолітичної мікробіоти.
Застосування органічних добрив (компосту, й особливо сидерату) сприяє збільшенню чисельності олігонітрофілів (ЕШ) у верхніх шарах ґрунту 0–10 і 10–20 см. Варіант
ІСЗ і переліг мають майже однакові значення
кількості олігонітрофілів у 0–10-сантиметровому шарі (1,70 і 1,72 млн КУО/г с. ґ.). Проте
у варіанті ІСЗ спостерігається значне їх
підвищення в решті досліджуваних шарів
ґрунту.
Найбільшу чисельність оліготрофної мікробіоти зафіксовано у 0–10-сантиметровому
шарі ґрунту варіанта ОСЗ сидерат (4,55 млн
КУО/г с. ґ.), а найменшу — у варіанті ІСЗ
(3,50 млн КУО/г с. ґ.). У досліджуваних ґрунтах чисельність олігокарбофілів (ГА) у шарі
10–20 см практично така ж, як і у поверхневому 0–10-сантиметровому шарі. Лише у варіанті ІСЗ відзначено зниження чисельності
олігокарбофільної мікробіоти у поверхневому шарі ґрунту.
Щодо чисельності автохтонної мікробіоти (НА) у досліджуваних ґрунтах, варто відзначити відсутність достовірної різниці між
варіантами. Проте характерною ознакою варіанта ІСЗ проти інших варіантів є зменшення чисельності автохтонної мікробіоти у 0–
10-сантиметровому шарі (0,50 млн КУО/г с.
ґ.) за одночасного збільшення їх чисельності
у шарах 20–30 і 30–40 см до значень 0,41 і
0,26 млн КУО/ г с. ґ.
Порівнюючи показник біогенності агрогенних ґрунтів із перелогом, треба відзначити підвищення показника загальної мікробіо-
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0,348

0,90c

2,97b

10–20

30–40

5,39a

0–10

1,76c

0,86b

30–40

20–30

1,08b

2,55a

10–20

20–30

2,14a

2,13b

10–20

0–10

3,06a

0–10

0,63c

1,13c

30–40

30–40

1,46c

20–30

1,09c

2,55b

10–20

20–30

3,20a*

Стандартна похибка

КАА акт.

2,152

5,48c

6,05c

11,25b

16,06a

4,32d

10,09c

19,00b

25,43a

5,27c

7,13c

16,47b

21,52a

5,73c

6,05c

12,61b

14,02a

тис. КУО/г сухого ґрунту

ПГА

0–10

Глибина, см

0,208

0,30c

0,63b

1,86a

1,78a

0,42d

0,72c

1,06b

2,84a

0,44c

0,73c

1,72b

2,08a

0,49b

0,92b

1,60a

1,55a

КАА

0,364

0,45b

0,64b

2,63a

2,45a

0,52b

0,63b

2,69a

2,62a

0,62b

0,92b

2,48a

2,45a

0,79b

1,17b

2,55a

2,06a

МПА

ГА

0,311

0,54c

0,83b

1,92a

2,06a

1,07a

1,42b

1,11a

1,25a

0,73b

1,07b

1,92a

2,06a

0,75b

1,11b

1,55a

1,69a

1,164

0,47b

0,61b

4,68a

4,26a

0,37b

1,01b

4,55a

4,99a

0,37b

0,52b

4,11a

4,19a

0,43b

0,72b

4,49a

3,50a

млн КУО/г сухого ґрунту

ЕШ

0,007

0,19c

0,23c

0,45b

0,58a

0,20c

0,26c

0,44b

0,69a

0,20b

0,25b

0,50a

0,58a

0,26b

0,41a

0,50a

0,50a

НА

1,726

1,70b

2,61b

9,61a

10,21a

2,21c

3,24c

10,52b

13,36a

1,96b

2,99b

10,22a

10,79a

2,46b

3,91b

10,23a

8,81a

Біогенність

Примітка: *Літери в стовпцях — різні літери одних і тих самих даних стовпців представляють суттєві відмінності між різними шарами ґрунту одного і того варіанту
(р < 0,05).

Переліг

Органічна система
землеробства (сидерат)

Органічна система
землеробства (компост)

Інтенсивна система
землеробства

Варіанти

Таблиця 3. Середня за роки досліджень (2018–2020 рр.) чисельність представників еколого-трофічних груп мікроорганізмів у чорноземах типових

логічної активності в усіх досліджуваних горизонтах у варіанті ОСЗ компост (від 10,79
до 1,96 млн КУО/г с. ґ.). Застосування сидерату вики ярої (ОСЗ сидерат) стало причиною значного підвищення цього показника,
особливо в 0–10-сантиметровому шарі ґрунту — 13,36 млн КУО/г с. ґ. і зменшення до
2,22 млн КУО/г с. ґ. у шарі 30–40 см. Особливістю варіанта ІСЗ є різке зменшення чисельності мікроорганізмів у 0–10-сантиметровому шарі (8,81 млн КУО/г с. ґ.) за одночасного зростання їх кількості у 20–30-сантимертовому шарі ґрунту (3,91 млн КУО/г
с. ґ.). Це є наслідком особливостей системи
обробітку ґрунту, а саме періодичного проведення полицевої оранки, під час якої відбувається оборот пласту й заорювання пожнивних решток на глибину до 30 см.
Аналізуючи отримані дані (табл. 4), відзначаємо значні коливання коефіцієнта мінералізації й іммобілізації за досліджуваними
шарами й варіантами. Загалом найменші
значення зафіксовано на переліжній ділянці
(0,65–1,02), а найбільші — у варіанті ОСЗ
сидерат (1,07–1,42).
Характерною ознакою варіанту ІСЗ проти перелогу є зменшення коефіцієнта мінералізації й іммобілізації у 0–10-сантиметровому шарі й одночасне його збільшення у

шарах 10–20, 20–30 і 30–40 см.
Найменший коефіцієнт оліготрофності
зафіксовано у шарі 0–10 см у варіанті ІСЗ
(Коліг. = 1,53), решта варіантів мають значення від 1,17 до 1,25. З глибиною показники
змінюються, й проти перелогу варіант ОСЗ
сидерат має більші значення коефіцієнту, що
свідчить про зменшення кількості доступних
для живлення рослин поживних елементів у
глибших шарах. І навпаки, у варіантах ІСЗ і
ОСЗ компост, у шарах 20–30 і 30–40 см, спостерігається зниження показників цього коефіцієнта.
Отримані дані свідчать про майже однакові показники коефіцієнта мобілізації азотного фонду в 0–10-сантиметровому шарі
ґрунту усіх досліджуваних ґрунтів (1,53–
1,62). Але під впливом заорювання пожнивних решток і внесення азотних добрив у варіанті ІСЗ спостерігається підвищення коефіцієнта у шарах 10–20, 20–30 і 30–40 см.
Іншими словами, за цих умов склалися оптимальні умови для росту чисельності амілолітичної й денітрифікувальної мікробіоти,
що вплинуло на значення коефіцієнта.
У середньому 0–40-сантиметровому шарі ґрунту найбільшим коефіцієнтом мобілізації азотного фонду характеризується варіант ІСЗ (КМАФ = 1,86), що є цілком при-

Таблиця 4. Спрямованість біологічних процесів у чорноземах типових
Варіанти

Інтенсивна система
землеробства

Органічна система
землеробства (компост)

Органічна система
землеробства (сидерат)

Переліг

ISSN 1997-3004

Глибина,
см

К оліготрофності

К мобілізації азотного фонду

К мінералізації й
іммобілізації

0–10

1,53

1,61

1,04

10–20

0,99

2,01

0,95

20–30

0,733

1,97

1,03

30–40

0,61

1,82

1,17

0–10

1,17

1,56

1,09

10–20

0,95

1,68

0,99

20–30

0,63

1,77

1,04

30–40

0,57

1,77

0,96

0–10

1,21

1,53

1,25

10–20

1,20

1,70

1,11

20–30

1,17

1,73

1,42

30–40

0,95

1,66

1,07

0–10

1,25

1,60

0,87

10–20

0,93

1,64

0,65

20–30

0,92

1,94

1,02

30–40

0,78

1,62

0,83
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родним для ґрунтів, де вноситься велика кількість азотних мінеральних добрив. Решта
варіантів мали значення на рівні 1,65–1,70.
Згідно з даними табл. 5 фактор глибини
має суттєвий вплив на чисельність усіх мікроорганізмів, а система землеробства достовірно впливає на кількість мікроскопічних
грибів, актиноміцетів й амілолітичної мікробіоти. Також існує достовірна залежність коефіцієнта мінералізації й іммобілізації від
системи землеробства, а коефіцієнта оліготрофності — від глибини відбору зразків по
ґрунтовому профілю. Виходячи з показника
F, вплив глибини відбору зразків на чисельність мікроорганізмів значно вищий, ніж системи землеробства.
Висновки. Агрогенне використання чорноземів зменшує чисельність мікроскопічних
грибів. За інтенсивної системи землеробства
спостерігається зниження кількості представників усіх еколого-трофічних груп мікроорганізмів у 0–10-сантиметровому шарі за
одночасного зростання у шарі 20–30 см. Варіанти органічної системи землеробства,
особливо з використанням сидерату, мають
вищу чисельність актиноміцетів, амілолітичної й олігонітрофільної мікробіоти. Ґрунти,
що обробляються, характеризуються вищим
коефіцієнтом мінералізації й іммобілізації
проти перелогу.
Найбільшою мікробіологічною активніс-

тю характеризується верхній (0–10 см) шар
ґрунту (лише у посушливі періоди можливе
переважання показників мікробіологічної активності у шарі 10–20 см).
Найбільших трансформацій зазнає мікробоценоз в умовах інтенсивної системи
землеробства за багаторазового та інтенсивного обробітку ґрунту й обороту пласту. Це
виражається у значному зменшенні мікробіологічної активності у шарі 0–10 см і навпаки, збільшенні показників у шарах 10–20
і 20–30 см.
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Екологотрофічні
групи

Фактори впливу
глибина

система землеробства

взаємодія

F*

P*

F

P

F

P

ПГА

48,71

0,000

7,84

0,000

2,24

0,002

КАА акт.

39,04

0,000

6,01

0,000

1,21

0,28

КАА

52,56

0,000

4,31

0,000

2,09

0,003

МПА

32,06

0,000

0,05

0,98

0,36

0,95

ЕШ

19,19
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1,13

0,33

1,16

0,32

ГА

13,80

0,000
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0,06

1,00

НА

21,41
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Кмін.

3,85
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0,79

0,63

КМАФ

1,26

0,278

0,78
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0,19

0,99

*Примітка: F — критерій Фішера; P — критерій Стьюдента.
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INFLUENCE OF DIFFERENT SYSTEMS OF CROP FARMING
ON ECOLOGICAL AND TROPHIC GROUPINGS OF MICROORGANISMS
OF TYPICAL CHORNOZEM IN THE CONDITIONS OF THE LEFT-BANK
FOREST STEPPE OF UKRAINE
S. V. Rieznik
Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv
e-mail: serhey021@gmail.com

Objective. To establish the influence of different crop farming systems on the parameters of the
number of representatives of ecological and trophic groups of microorganisms in typical chernozem. Methods. Comparative-profile-genetic, microbiological, statistical. Results. The upper 0–10centimetre layer of soil (the number of microorganisms decreases with depth and the predominance
of microbiological activity in the 10–20-centimetre layer is possible only in dry periods) is characterised by the highest microbiological activity. The microbiocenosis undergoes the greatest transformations in the conditions of intensive system of crop farming upon mixing and turn of a layer.
This is expressed in a significant decrease in microbiological activity in the 0–10-centimetre layer
and vice versa — an increase in the layers of 10–20 and 20–30 cm. Agrogenic soils have higher parameters of total microbiological activity compared to the fallow area. The most positive influence
on biogenesity was reported in the variants of the organic system of crop farming, especially with
the use of green manures. The data on the directions of development of soil biological processes of
the studied variants by the analysis of oligotrophic coefficients, mineralization-immobilization and
mobilization of nitrogen stock are provided. Mathematical analysis of the data showed a significant
influence of the depth of sampling on the number of all studied microorganisms, while the crop
farming system significantly affected the number of microscopic fungi, actinomycetes and amylolytic microbiota. Conclusion. Agrogenic use of chernozems reduces the number of microscopic fungi.
In the variants of organic crop farming, a significant increase in the number of actinomycetes and
amylolytic microbiota was reported. Under the intensive system of crop farming, there is a decreased number of representatives of all studied ecological and trophic groups of microorganisms.
And vice verse, variants of the organic crop farming system, especially under the use of green manure, have a higher number of most functional groups of microorganisms. Cultivated soils are
characterized by a higher coefficient of mineralization and immobilization compared to fallow.
Key words: typical chernozem, organic crop farming, soil microorganisms, biogenesity.
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ВПЛИВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА КІЛЬКІСТЬ ДОЩОВИХ
ЧЕРВ’ЯКІВ ТА ВЕЛИЧИНУ МІКРОБНОЇ БІОМАСИ
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Мета. Встановити вплив різних способів обробітку ґрунту на кількість дощових
черв’яків і мікробну біомасу в темно-каштановому важкосуглинковому ґрунті за дотримання сівозміни соя – озима пшениця – кукурудза; перевірити гіпотезу щодо негативного впливу
традиційних технологій обробітку ґрунту на чисельність дощових черв’яків. Методи. Аналітичний, польовий, лабораторний, системного аналізу, статистичні. Результати. У результаті досліджень, проведених у 2018–2021 рр. на базі Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства НААН, встановлено
позитивний вплив нульових технологій обробітку ґрунту на досліджувані показники, якщо
порівняти з традиційними технологіями. Відзначено збільшення кількості дощових черв’яків
у 2,5 раза та величини мікробної біомаси у 1,1 раза за нульових технологій. Взаємодія факторів обробітку ґрунту та покривних культур у структурі сівозміни складала 23,7 %. Технології обробітку ґрунту мали несуттєвий вплив на величину мікробної біомаси — на рівні
1,4 %. Значущість дії покривних культур у сівозміні складала 10,0 %. Також у досліді відзначали більшу чисельність дощових черв’яків у ґрунті за нульових технологій з покривними
культурами та традиційних технологій на контролі, що пояснюється кращим середовищем
існування і сприятливими умовами до розмноження й поширення популяції залежно від технологій обробітку ґрунту. Зміни щільності складення у шарі ґрунту 0–30 см перебували у
межах похибки вимірювання (за нульових технологій досліджуваний показник становив
1,23 г/см3, за традиційних — 1,24 г/см3). Відзначали ущільнення 0–20 см шару ґрунту за
нульових і традиційних технологій обробітку. Вміст органічної речовини ґрунту за роки дослідження за нульових технологій зріс до 3,0 %, що у 1,2 раза вище, ніж за традиційних технологій. Висновки. В умовах стаціонарного польового досліду встановлено позитивний вплив
нульових технологій на ранні зміни біологічних властивостей ґрунту, що характеризувалися
збільшенням кількості дощових черв’яків і величини мікробної біомаси. Визначено позитивний вплив покривних культур на якість ґрунту, що характеризувався ознаками активізації
біоти у шарі 0–30 см і поліпшенням біологічних та фізичних властивостей ґрунту.
Ключові слова: нульові технології, дощові черв’яки, сівозміна, покривні культури, мікробна біомаса, органічна речовина.
Вступ. Інтенсивна практика господарювання (обробіток ґрунту, монокультура, велика кількість технологічних операцій, використання хімічних засобів захисту рослин)
сприяє деградаційним процесам, погіршує
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функціонування агроекосистем, а згодом
знижує продуктивність сільського господарства [1].
Обробіток ґрунту є невід’ємною частиною технологій вирощування сільськогоспо© Н. О. Діденко, В. М. Коновалова, 2021

дарських культур, має тісний зв’язок з продуктивністю й стійкістю ґрунту, змінює фізичні, хімічні та біологічні його властивості
[2]. Зокрема, впливає на ґрунтову біоту за
рахунок змін у середовищі існування, динаміку вологості та температури ґрунту, втрати
ґрунтової органічної речовини [3–4].
Зміна властивостей ґрунту значною мірою залежить від біорізноманіття мікроорганізмів, специфіки функціонування різних
еколого-трофічних груп мікробіоти [5]. Біота
є основою забезпечення екологічних функцій
ґрунту [6]. Саме тому дощові черв’яки розглядаються як зручний біоіндикатор ґрунтової родючості [7], також вони можуть бути
застосовані у зоологічній діагностиці ґрунтів
як компонент ґрунтової фауни [8].
Стійка практика управління, що набуває
популярності за останні три десятиліття, передбачає зменшення інтенсивності обробітку
ґрунту або відмову від механізованого, обґрунтованість структури сівозміни з покривними культурами, посилює різноманітність
біоти та пов’язані з нею екосистемні послуги [9].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні зростає зацікавленість до взаємозв’язків між різноманітністю, структурою
та функцією екосистем, сформульовано низку теорій щодо того, як мікробний видовий
склад та різноманітність пов’язані з функціональними можливостями наземної екосистеми [10]. Вплив дощових черв’яків на
угруповання ґрунтових мікроорганізмів є доволі потужним, оскільки вони є однією з
найбільших груп фауни в ґрунтах за кількістю та масою. Вони впливають на властивості
ґрунту, зокрема на доступність поживних
речовин, структурність ґрунту й динаміку
органічної речовини [11–12]. Так само розвиток і функціонування дощових черв’яків
залежить від вологості й структурності ґрунту, вмісту органічної речовини, рН і самої
практики господарювання [13–14].
Дощових черв’яків класифіковано за екологічними групами: епігеї, які перебувають
на поверхні та у верхніх шарах ґрунту; ендогеї, які живуть і живляться в мінеральній
частині ґрунту; норники, які глибоко закопуються, але живляться з поверхні. Екологічні групи дощових черв’яків впливають на
ґрунтові процеси по-різному і тому мають
різне значення для екосистемних послуг.
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Поки що незрозуміло, як саме екологічні
групи за взаємодії можуть сприяти розмноженню або знищенню ґрунтових мікроорганізмів, і є багато суперечливих результатів
щодо впливу дощових черв’яків на угруповання ґрунтових мікроорганізмів. Проте визнано, що дощові черв’яки позитивно впливають на функції екосистем, такі як колообіг
поживних речовин та ріст рослин [15–16].
Зміна кількості дощових черв’яків унаслідок обробітку ґрунту залежить від його
інтенсивності й може бути вищою за вирощування коренеплодів, якщо порівняти із зерновими культурами [17]. Так, за даними канадського клубу із збереження природних
ресурсів в Ессексі (ESSEX CONSERVATION
CLUB, Canada) кількість дощових черв’яків,
якщо порівняти з лісовим ґрунтом, за нульових технологій була меншою на 4,1 %, за
мінімальних технологій обробітку — на
71,8 %, за традиційних — на 80,6 % [18].
Обробіток ґрунту може по-різному впливати на види дощових черв’яків залежно від
їх поведінки у процесі життєдіяльності. Технологія обробітку із застосуванням зубців та
дискових знарядь, які не перевертають шар
ґрунту, а також інші мінімальні системи обробітку ґрунту спрямовані на покращення
його фізичних властивостей (наприклад,
структурної стійкості, водоутримувальної
здатності), збільшення вмісту ґрунтової органічної речовини, збільшення його біорізноманіття та зменшення виробничих витрат.
Ущільнення ґрунту від його обробітку може
бути згубним для дощових черв’яків, оскільки це обмежує їхню здатність самостійно рити ходи [19–21].
Багато досліджень зосереджувалися на
вивченні кількості черв’яків за відсутності
обробітку ґрунту (нульові технології) [22] та
порівнянні з традиційними технологіями, і
часто не вдавалося визначити кількісні показники видів дощових черв’яків або їхню
функціональну роль. Також дослідження,
проведені на різних типах ґрунтів, за різних
сівозмін та кліматичних умов, довели, що
ґрунти, які не обробляються, мають значно
більший вміст органічної речовини проти
традиційного обробітку [23].
Крім обробітку ґрунту, значний вплив на
кількість дощових черв’яків має сівозміна і
особливості технологій вирощування сільськогосподарських культур. На основі раціо-
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нальних сівозмін створюють системи удобрення, обробітку ґрунту й захисту посівів від
бур’янів, шкідників та збудників хвороб.
Важливими є сівозміни з покривними культурами, що представлені бобовими. Вони
вперше були перевірені у Китаї ще понад
2 тис. років тому й досі не втратили актуальності [24].
Мета досліджень полягала у встановленні впливу різних способів обробітку ґрунту, а саме нульових і традиційних технологій, на кількість дощових черв’яків і величину мікробної біомаси, що є ранніми індикаторами зміни біологічних властивостей
ґрунту, у сівозміні соя – озима пшениця – кукурудза з уведенням покривних культур, а також оцінці гіпотези щодо зменшення
кількості дощових черв’яків за традиційних
технологій обробітку ґрунту.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили в умовах стаціонарного
польового досліду на базі Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства
НААН (Каховський район Херсонської області). Кліматичні умови, характерні для зони
південного Степу України: незначна кількість опадів, низька вологість повітря, часті
суховії, теплі осінь та зима, тривалий безморозний період. Погодні умови років дослідження були близькими до середньобагаторічних значень, але відзначалися на 2–7 °С
підвищення середньодобових температур.
Покрив дослідної ділянки представлено темно-каштановим залишково слабосолонцюватим важкосуглинковим ґрунтом. Механічний
склад орного шару — легкоглибистий з наявністю фракцій крупного пилу (38,18 %) та
мулу (34,10 %). В орному шарі вміст гумусу
варіює у межах 2,6–3,2 %. Реакція ґрунтового розчину нейтральна (рН 6,8–7,0). Максимальний вміст карбонатів зафіксовано у горизонті скупчення білозірки на глибині 55–
110 см і складає 9,18–16,35 %. Ґрунтові води
залягають глибше за 15 м і не впливають на
процеси ґрунтоутворення.
Польовий дослід в умовах виробництва
з рендомізованим розміщенням варіантів у
трикратній повторності закладено у 2018 р.
на площі 11,2 га у межах дії Каховської зрошувальної системи (вода першого класу —
придатна для зрошення згідно з ДСТУ 2730:
2015). Схема досліду передбачала вивчення
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технологій обробітку ґрунту у структурі сівозміни соя – озима пшениця – кукурудза та
впливу покривних культур. Після збору
пшениці озимої, у липні 2019 р., висіяно суміш покривних культур: горох озимий нормою 10 кг/га, соя — 10 кг/га, жито — 4 кг/га,
овес — 3 кг/га, соняшник — 2 кг/га, просо —
1 кг/га. На ділянках за традиційних технологій рослинні рештки заробляли у ґрунт, на
ділянках за нульових технологій їх подрібнювали й залишали на поверхні для захисту
ґрунту від пересихання й перегрівання. Технологія вирощування культур — загальноприйнята для зони дослідження. Технологічні операції здійснювали із застосуванням
спеціально призначеної техніки залежно від
способів обробітку ґрунту. За нульових технологій не проводили жодних механічних
операцій, окрім посіву з одночасним внесенням добрив, збору врожаю культур, подрібнення рослинних решток. Традиційні технології обробітку ґрунту передбачали різноглибинну оранку до 28 см, дискування до
12 см, передпосівну культивацію на глибину
заробляння насіння 4–6 см.
Закладання та проведення досліду, відбір
зразків, підготовка та проведення аналізів
здійснювали згідно з наявними методичними вказівками, державними стандартами та
іншими чинними нормативними документами.
Визначення чисельності дощових черв’яків проводили на початку та наприкінці вегетації культур шляхом викопування монолітів
розмірами 30 × 30 × 30 см та змочування отвору розчином гірчиці [25]. Біомасу ґрунтових мікроорганізмів визначали з використанням мікрохвильового опромінення, що
оцінено як нетоксична альтернатива фумігації хлороформом [26].
Дисперсійний аналіз проводили з використанням програмного комплексу SAS 9.1®,
регресійний та кореляційний аналізи — із застосуванням програмного пакету SigmaPlot®.
Результати досліджень та їх обговорення. Застосування впродовж останніх років нульових технологій обробітку ґрунту
сприяло створенню оптимальних умов щодо
розвитку популяцій дощових черв’яків у досліджуваному шарі ґрунту 0–30 см. Навесні
2018 р. їх кількість у перерахунку на 1 м2 за
нульових технологій була на 22 од. більшою,
ніж на ділянках за традиційних технологій.
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Наприкінці 2018 р. і на початку вегетації
2019 р. спостерігали збільшення кількості
дощових черв’яків на ділянках за традиційних технологій у 1,4 і 1,2 раза відповідно.
Наприкінці 2019 р., ще перед висівом суміші
покривних культур, фіксували збільшення
кількості дощових черв’яків за традиційних
технологій у 1,2 раза, а вже з 2020 р. відзначали більшу кількість на ділянках за нульових технологій у 2,3 раза. На початок сезону
2021 р. за нульових технологій кількість дощових черв’яків склала 1067 од./м2, що у
2,5 раза більше, ніж на ділянках, де застосовували традиційні технології обробітку ґрунту (рис. 1).
Протиріччя щодо впливу обробітку ґрунту на дощових черв’яків представлені у роботах різних дослідників. З одного боку, зроблено висновок, що зменшена інтенсивність
обробітку ґрунту сприяє зростанню чисельності дощових черв’яків та різноманіттю їх

видів [3; 27]. З іншого, глибокий обробіток
ґрунту (оранка) може позитивно впливати на
ендогеїчні види, збільшуючи доступність органічної речовини для них [28], тоді як має
зворотний вплив на популяції норників [29].
У процесі наших досліджень встановлено вплив покривних культур на кількість
дощових черв’яків за різних технологій обробітку ґрунту. Так, на ділянках за нульових
технологій з покривними культурами кількість дощових черв’яків була вищою у
1,47 раза проти контролю; за традиційних
технологій вищі показники чисельності у 1,5
раза фіксували на контролі (табл. 1).
Більша чисельність дощових черв’яків у
ґрунті за нульових технологій з покривними
культурами та традиційних технологій на
контролі пояснюється кращим середовищем
існування й сприятливими умовами до розмноження й поширення популяції залежно
від технологій обробітку ґрунту.
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Рис. 1. Кількість дощових черв’яків за різних способів обробітку ґрунту за 2018–2021 роки досліджень.
Таблиця 1. Кількість дощових черв’яків залежно від технологій обробітку ґрунту і
покривних культур у структурі сівозміни
Кількість дощових черв’яків за роками
дослідження, од./м2
2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

Середнє
значення
за 4 роки

Нульові технології (контроль)

11

67

111

411

150

Нульові технології (покривні культури)

11

0

211

656

220

Традиційні технології (контроль)

0

78

56

256

98

Традиційні технології (покривні культури)

0

0

88

166

64

Варіанти досліду (технології обробітку
ґрунту та покривні культури)

НІР0,5 (обробіток ґрунту)

9

НІР0,5 (покривні культури)

17

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.

75

Також дощові черв’яки є важливим компонентом біоти ґрунту й суттєво поліпшують
функціональне різноманіття ґрунтової екосистеми. Їхня активність, як правило, пов’язана зі збільшенням стоку, інфільтрацією води, що вже після трьох років досліджень фіксувалася на ділянках за нульових технологій,
завдяки посиленій шорсткості поверхні ґрунту та підвищеній макропористості. Візуальна
різниця у структурності за різних технологій
обробітку ґрунту представлена на рис. 2.

нульові технології
(зліва)

традиційні технології
(справа)

Рис. 2 .Структурність ґрунту за різних
технологій його обробітку у сівозміні
соя – озима пшениця – кукурудза, 2020 р.

Величина мікробної біомаси,
мг/кг ґрунту

Зміни щільності складення у шарі 0–
30 см перебували у межах похибки вимірювання: на кінець вегетаційного сезону 2020 р.

900
800

за нульових технологій досліджуваний показник становив 1,23 г/см3, за традиційних —
1,24 г/см3. Ущільнення фіксували за двох систем обробітку ґрунту на глибині 20 см.
Вміст органічної речовини свідчить про зміни у бік застосування нульових технологій:
2,6 % фіксували за нульових технологій у
перші два роки, що менше за показники варіантів з традиційними технологіями у 1,08–
1,23 раза відповідно. У 2020 р. відзначено
збільшення цього показника за нульових
технологій до 3,0 %, що у 1,2 раза вище, ніж
на ділянках за традиційних технологій.
За нульових технологій також відзначали збільшення величини мікробної біомаси
проти ділянок, де застосовували традиційні
технології (рис. 3), хоча дія цього фактору,
згідно зі статистичною обробкою, несуттєва
(1,4 %). Найменша істотна різниця (НІР0,5)
впливу різних способів обробітку ґрунту на
мікробну біомасу становить 87 мг/кг ґрунту.
Частка впливу обробітку ґрунту у досліді складає 64,6 %. Значні зміни відбуваються
на ділянках, де в структуру сівозміни введені
покривні культури, водночас значущість фактору перебуває на рівні 10,0 %. Взаємодія
обробітку ґрунту та покривних культур у
структурі сівозміни складає 23,7 %.
Висновки. За нульових технологій обробітку темно-каштанового ґрунту (південь
України) у сівозміні соя – озима пшениця –
кукурудза у 2,5 раза зростає кількість дощових черв’яків, якщо порівняти з традиційними

нульові технології_контроль
нульові технології_покривні культури
традиційнітехнології_контроль
традиційнітехнології_покривні культури

НІР0,5 = 87

700
600
500
400
300
200
100
0
квітень 2018 жовтень 2018 квітень 2019 вересень 2019 травень 2020 серпень 2020

Рис. 3. Зміна величини мікробної біомаси у ґрунті за різних технологій його обробітку
та використання покривних культур.
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технологіями, відзначено також збільшення
вмісту ґрунтової органічної речовини та позитивну тенденцію до зміни величини мікробної біомаси. Тим самим підтверджено гіпотезу, що традиційні технології обробітку
ґрунту погіршують стан ґрунтової біоти, зокрема зменшують кількість дощових черв’яків.
Взаємодія факторів обробітку ґрунту та
покривних культур у структурі сівозміни на
досліджувані показники склала 23,7 %. Технології обробітку ґрунту мали несуттєвий
вплив на величину мікробної біомаси — на
рівні 1,4 %. Покривні культури мали значущість дії на рівні 10,0 %. Зміни щільності
складення у шарі ґрунту 0–30 см перебували
у межах похибки вимірювання (за нульових
технологій досліджуваний показник становив 1,23 г/см3, за традиційних — 1,24 г/см3).
*дослідження проведено в рамках спільного українсько-американського проєкту, що фінансувався ФЦДР США та МОН України.
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INFLUENCE OF SOIL TREATMENT ON THE NUMBER
OF EARTHWORMS AND THE SIZE OF MICROBIAL BIOMASS
UNDER THE CONDITIONS OF AGRICULTURAL INTENSIFICATION
N. O. Didenko1, V. M. Konovalova2
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Objective. To establish the influence of soil treatment methods on the number of earthworms
and microbial biomass in dark-chestnut heavy loam soil with observance of the following crop rotation: soybean – winter wheat – corn; verify the hypothesis of the negative influence of traditional
soil treatment technologies on the number of earthworms. Methods. Analytical, field, laboratory,
system analysis, statistical. Results. During the studies conducted in 2018–2021 at Askanian State
Agricultural Experimental Station of the Institute of Irrigated Agriculture of the NAAS, the positive
influence of zero soil treatment technologies on the studied parameters versus with traditional technologies was established. A 2.5-fold increase in the number of earthworms and a 1.1-fold increase
in microbial biomass was reported with zero soil treatment technologies. The interaction between
soil treatment factors and cover crops in the structure of crop rotation was 23.7 %. Soil treatment
technologies had a negligible influence on the size of microbial biomass — at the level of 1.4 %.
The significance of the action of cover crops in crop rotation was 10.0 %. The experiment also
showed a higher number of earthworms in the soil with zero soil treatment technologies with cover
crops and traditional technologies for control, due to better live environment and favourable conditions for reproduction and distribution of the population depending on soil treatment technologies.
Changes in the density of the soil layer 0–30 cm were within the measurement error (for zero soil
treatment technologies the studied parameter was 1.23 g/cm3, for traditional — 1.24 g/cm3). Compaction of 0–20 cm soil layer with zero and traditional soil treatment technologies was reported.
The content of soil organic matter by the years of studies under zero soil treatment technologies
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increased to 3.0 %, which is 1.2 times higher than with traditional technologies. Conclusion. Under
the conditions of stationary field experiment the positive influence of zero soil treatment technologies on early changes of biological properties of soil, which were characterized by increase in
number of earthworms and size of microbial biomass, has been established. The positive influence
of cover crops on soil quality was determined, which was characterized by signs of biota activation
in the 0–30 cm layer and improvement of biological and physical properties of the soil.
Key words: zero soil treatment technologies, earthworms, crop rotation, cover crops, microbial
mass, organic matter.
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РЕЧОВИНИ ТА БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
У ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ЗАЛЕЖНО
ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ
Л. В. Потапенко, Н. І. Горбаченко
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
вул. Шевченка, 97; м. Чернігів, 14035, Україна; e-mail: potapienko74@ukr.net

Мета. Дослідити особливості вертикальної міграції продуктів біологічної трансформації органічної речовини та біогенних елементів у дерново-підзолистому ґрунті за різних
режимів кореневого живлення рослин. Методи. Лізиметричного досліду, агрохімічні, математико-статистичні. Результати. На основі досліджень, проведених у тривалому лізиметричному досліді на дерново-підзолистому ґрунті, встановлено періодично промивний тип
водного режиму, унаслідок чого за сівозміну за використання мінеральної системи удобрення втрачається на фоні без інокуляції — 37 мм вологи, 23 кг/га водорозчинних гумусових речовин, азоту (NO3–) — 55 кг/га, окису кальцію — 91 кг/га та 26 кг/га окису магнію. Застосування мікробних препаратів зменшує втрати цих елементів до 33 мм, 20 кг/га, 52 кг/га,
83 кг/га і 25 кг/га відповідно. Визначено, що середня інфільтрація вологи з шару 0–155 см під
культурами суцільного посіву становила 25–37 мм на фоні без використання мікробних препаратів та 22–33 мм на фоні інокуляції. Мінеральна система удобрення збільшувала втрати
ґрунтового розчину проти контрольних варіантів на 9 мм та на 7 мм відповідно до фонів.
Найменші втрати продуктивної вологи відзначено у варіантах, де використовували сидеральні добрива. У разі заміни мінеральної системи удобрення сидерально-мінеральною та
органо-мінеральною без шкоди для врожайності культур сівозміни можливе зменшення
втрат продуктивної вологи в 1,5 раза, зниження втрат лабільної ґрунтової органічної речовини в 1,7–1,8 раза, нітратного азоту на 8–10 %, кальцію на 18–24 % та на 40–50 % магнію.
За рахунок використання біопрепаратів спостерігається зменшення втрат нітратного
азоту на 5–18 %, магнію — на 5–14 %, кальцію — на 6–16 %. Висновки. Для зменшення невиробничих втрат вологи, водорозчинної органічної речовини та сполук біогенних елементів
доцільно використовувати зелену масу сидератів та мікробні препарати на фоні мінеральної системи та системи удобрення NРК + гній. Застосування мікробних препаратів сприяє
зменшенню втрат нітратного азоту на 5–18 %, магнію — на 5–14 %, кальцію — на 6–16 %.
Ключові слова: лізиметрична установка, волога, водорозчинна органічна речовина, біогенні елементи, мікробні препарати, системи удобрення.
Вступ. Розв’язання теоретичних і практичних завдань сучасного землеробства пов’язано з раціональними витратами опадів,
які надійшли з атмосфери, та створенням оптимальних умов мінерального живлення рослин для отримання високих і стійких урожаїв.
Важливо мати науково обґрунтоване уяв© Л. В. Потапенко, Н. І. Горбаченко, 2021

лення в зональному аспекті щодо процесів
колообігу і балансу поживних речовин у системі ґрунт – добриво – рослина для розробки
агротехнічних заходів, спрямованих на підвищення коефіцієнтів використання вологи,
поживних речовин ґрунту і добрив рослинами
та запобігання забрудненню довкілля, а також
регулювання якості отриманої продукції.
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Нині одним із основних методів, які дозволяють з певною достовірністю прослідкувати за процесом вертикальної міграції ґрунтового розчину, варто вважати лізиметричний метод.
Лізиметричні дослідження доцільно розглядати як інструмент, який дозволяє дослідити міграцію вологи, лабільної органічної
речовини та біогенних елементів за межі кореневмісного шару ґрунту залежно від кількості опадів, типу рослинності, сівозміни,
систем удобрення та видів добрив, визначити шляхи регулювання цих процесів, що важливо для оцінки будь-яких агротехнологій
в аспекті ресурсозбереження.
У зв’язку з цим набувають особливої
актуальності знання щодо динамічності процесів інфільтрації вологи й рівня вимивання
легкорозчинних речовин із ґрунту та залежності цих процесів від застосування різних
агротехнічних прийомів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтово-кліматичні умови більшості
регіонів України сприятливі для ведення
ефективного сільськогосподарського виробництва. Водночас на відміну від країн Західної Європи, тут може успішно функціонувати аграрний сектор навіть за обмежених ресурсів, оскільки рівень родючості ґрунтів та
кліматичні умови дають можливість формувати стійку агросферу [1].
Головним резервом підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва
в зоні Полісся є поліпшення родючості ґрунтів за рахунок застосування органічних і
мінеральних добрив, сидеральних культур
[2; 3].
На супіщаних дерново-підзолистих ґрунтах за значної кількості опадів і промивному типі водного режиму частина мінерального азоту ґрунту і добрив, передусім у формі
NO3–, вимивається до рівня ґрунтових вод [4;
5]. У зв’язку з необхідністю охорони довкілля особливо важливого значення набуває регулювання процесів переміщення у ґрунті
поживних речовин, зокрема азоту як найбільш рухомого і життєво важливого елементу живлення.
Відомо, що рівень родючості дерновопідзолистих ґрунтів суттєво залежить від наявності в них кальцію й магнію. Поряд із вимиванням поживних речовин, вилуговування
сполук кальцію й магнію з ґрунтів на тери82

торіях з промивним і періодично промивним
типами водного режиму є закономірною і
невід’ємною особливістю колообігу цих елементів у природі. Виняткового значення процесам колообігу кальцію й магнію у природі
у зв’язку з ґрунтоутворенням надавали багато відомих дослідників [6; 7].
Проведені в різних установах дослідження за використання лізиметричного методу підтвердили переважання в інфільтраційних водах обмінних основ кальцію і меншою мірою магнію. Згідно з одержаними
результатами, максимальні втрати з орного
шару сягали 400–500 кг/га карбонату кальцію та 100 кг/га карбонату магнію. У ґрунтах
Англії втрати в середньому коливалися від
48 до 195 кг/га в перерахунку на карбонат, у
Шотландії — від 8 до 121 кг/га [8–11].
Загалом орні дерново-підзолисті ґрунти
Полісся щороку втрачають із шару 0–40 см
близько 400 тис. т. карбонатів у перерахунку
на СаСО3, а з метрового шару — 256 тис. т.,
що становить відповідно 19,3 % і 12,3 % від
щорічної кількості застосування карбонатів у
разі вапнування [12].
Тривалі й тимчасові досліди з добривами, проведені науковими установами України, Росії і Білорусі, забезпечують достатню
кількість інформації для визначення оптимальних доз добрив з точки зору їхньої агрономічної й економічної ефективності. Значно
менше досліджень проведено для оцінки
екологічної безпеки застосування добрив у
сівозмінах. У зв’язку з цим дослідження інфільтрації вологи та вимивання легкорозчинних речовин із кореневмісних шарів ґрунту є актуальними.
Мета. Встановити особливості вертикальної міграції продуктів біологічної трансформації органічної речовини та біогенних
елементів у дерново-підзолистому ґрунті за
різних режимів кореневого живлення рослин
та під впливом мікробних препаратів.
Матеріали та методи. Дослідження
проводили в стаціонарній лізиметричній
установці Інституту сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового виробництва НААН протягом 2016–2020 рр.
Лізиметричну установку побудовано в
1971–1972 рр. згідно з методичними вказівками Б. Голубєва, Е. Арінушкіної [13]. Наповнення лізіметрів ґрунтом проведено, починаючи з материнської породи з урахуванням
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потужності кожного генетичного горизонту
за їхнього природного складення. Ґрунт дерново-підзолистий супіщаний з такою агрохімічною характеристикою орного шару (0–
23 см): вміст гумусу (за Тюриним) — 1,1 %,
рНсол. — 5,0, гідролітична кислотність (за
Каппеном) — 2,5 мг-екв. на 100 г, вміст Р2О5
(за Кірсановим) — 17,0 мг на 100 г, К2О (за
Масловою) — 6,2 мг на 100 г ґрунту. Фільтрат аналізували за Е. Арінушкіною [13].
Загальна глибина лізіметрів становить
155 см, маса ґрунту в одній чарунці — 10,5 т,
посівна площа — 3,8 м2.
У лізиметричному досліді моделювали
умови короткоротаційної сівозміни: пшениця озима – кукурудза – пшениця яра – люпин
за вирощування культур на двох фонах: І —
з інокуляцією та ІІ — без інокуляції. Підбір
мікробних препаратів для інокуляції насіння
проведено залежно від сільськогосподарської культури згідно з рекомендаціями із їх
застосування. Відповідно, для кукурудзи,
пшениць озимої та ярої використовували Поліміксобактерин, люпину — Ризогумін. Поліміксобактерин — препарат на основі фосфатмобілізувальної бактерії Paenibacillus polymyxa KB (ТУ У 24.1-00497360-004:2008) —
активізує фосфорне живлення, стимулює
ріст і розвиток рослин; сприяє зростанню
урожайності, збільшенню вмісту в продукції
білків та жирів. Ризогумін — препарат комплексної дії на основі селекціонованих штамів бульбочкових бактерій та фізіологічно
активних речовин біологічного походження
(ТУ У 24.1-00497360-003:2007). Забезпечує
збільшення польової схожості й енергії проростання насіння, сприяє формуванню розвиненої кореневої системи й активного рослинно-бактеріального азотфіксувального
симбіозу.
Схему дослідів наведено під час викладення одержаних результатів досліджень
(табл.). Середня сівозмінна норма внесення
мінеральних добрив — N60Р50К60, органічних
(підстилковий гній великої рогатої худоби
(ВРХ) — 10 т/га та 20 т/га. Норми внесення
мінеральних добрив під культури сівозміни
складають: пшениця озима — N60Р50К60, кукурудза — N90Р100К90, люпин — Р20К20, пшениця яра — N60Р50К60. На фоні інокуляції дози технічного фосфору та азоту зменшували
на 20 кг/га у діючій речовині. Як сидеральні
культури вирощували люпин вузьколистий
ISSN 1997-3004

(далі як сидерат 1) і жито озиме (сидерат 2)
та висівали як проміжні культури, після збирання врожаю озимих на зерно. Посів проводили у першу декаду серпня. Одержану зелену масу люпину вузьколистого (18–22 т/га)
та жита озимого (17–21 т/га) зароблювали в
ґрунт на зиму в другій декаді листопада. Органічні добрива, такі як сидерати та гній, застосовували під просапну культуру — кукурудзу.
Результати та їх обговорення. За роки
досліджень середня інфільтрація вологи з
шару 0–155 см під культурами суцільного
посіву (табл.) становила 25–37 мм на фоні
без використання мікробних препаратів та
22–33 мм на фоні інокуляції. Мінеральна
система удобрення забезпечувала збільшення кількості фільтрату проти контрольних
варіантів на 9 мм та на 7 мм відповідно до
фонів.
Найменші втрати продуктивної вологи
відзначено у варіантах, де використовували
сидеральні добрива. Втрати біогенних елементів і водорозчинних органічних речовин
визначали за кількістю профільтрованої вологи за межі кореневмісного шару ґрунту та
концентрацією у ґрунтовому розчині. Найбільші втрати водорозчинних органічних сполук відзначено за мінеральної та органічної
систем добрив. Втрати водорозчинної органічної речовини ґрунту за використання мінеральної системи удобрення проти контролю збільшилися на 48 % на фоні без інокуляції та на 39 % за використання біопрепаратів. Органічна система удобрення
(гній, 20 т/га) також підвищує втрати водорозчинних органічних сполук відповідно до
фонів на 31 % та 59 %.
Поєднання сидерату з мінеральними добривами та гноєм сприяло суттєвому обмеженню вимивання водорозчинних органічних сполук. За рахунок сидеральних культур
втрати органічних сполук відповідно до фонів зменшилися на 10,2–9,3 кг/га та 7,5–
8,9 кг/га проти варіантів, де застосовували
мінеральні добрива.
За всіма варіантами досліду використання мікробних препаратів сприяло зменшенню втрат водорозчинної органічної речовини
на 4–14 %. За системи удобрення NРК+гній+
+сидерат втрати водорозчинних органічних
сполук склали 13,1 та 12,7 кг/га (відповідно
по фону без інокуляції та за використання
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35

Гній, 20 т/га

Примітка: І — без інокуляції; ІІ — з інокуляцією.

28

25

Сидерат (жито озиме) + N60P50K60

Сидерат (люпин) + гній, 10 т/га +
N60P50K60

27

Сидерат (люпин) + N60P50K60

30

37

N60P50K60

Гній, 10 т/га + N60P50K60

28

І*

Без добрив, контроль

Варіанти досліду

29

26

27

22

25

33

26

ІІ**

Волога, мм

24,0

13,1

22,5

12,9

13,8

23,1

15,6

І

23,0

12,7

21,7

11,3

12,7

20,2

14,5

ІІ

Водорозчинна
органічна речовина

122,0

68,8

85,3

80,1

78,0

90,6

70,2

І

CaO

115,1

60,9

72,0

71,8

69,4

83,3

66,2

ІІ

23,2

17,9

25,2

17,1

20,2

25,7

17,8

І

MgO

22,4

15,9

23,8

16,2

17,4

24,6

16,5

ІІ

69,5

41,5

57,8

38,8

40,2

55,0

39,3

І

NO3–

67,4

33,4

51,2

34,9

35,8

52,1

33,5

ІІ

Таблиця. Втрати вологи, водорозчинної органічної речовини та біогенних елементів у сівозміні залежно від агротехнічних прийомів,
кг/га

мікробних препаратів), що на 10,9 та 10,3
кг/га менше, ніж за органічної системи удобрення. За вирощування культур у сівозміні
органічна система удобрення (гній 20 т/га)
щодо мінералізації ґрунтової органічної речовини виявилася найбільш витратною (23,0
і 24,0 кг/га відповідно до фонів).
Найбільші втрати нітратів по ґрунтовому
профілю спостерігали за застосування гною
(20 т/га) — 69,5 кг/га без інокуляції та
67,4 кг/га з інокуляцією проти 39,3 кг/га і
33,5 кг/га на контролях. Зелені добрива сприяли зменшенню концентрації нітратів у ґрунтовому розчині. Поєднання мінеральних
добрив із сидератами позитивно позначилося
на міграції нітратів. Так, якщо порівняти з
використанням туків, за органо-мінеральних
систем удобрення вимивання NO3– зменшилося з 36,0 кг/га до 26,8 кг/га. Зазначений
ефект спостерігається і за іншими сполуками
біогенних елементів. Інокуляція забезпечує
значний вплив щодо обмеження вимивання
сполук азоту — втрати нітратів зменшуються на 5–16 % залежно від систем удобрення.
Застосування мінеральних добрив викликає підвищену рухомість сполук кальцію.
Результати досліджень, представлені у таблиці, показують, що за використання сидератів у мінеральній та органо-мінеральній системах удобрення досягається зниження втрат
кальцієвмісних сполук у ґрунтовому розчині.
Так, якщо за мінеральної системи удобрення
під культурами вимито по фону без інокуляції 90,6 кг/га, а за використання мікробних
препаратів — 83,3 кг/га сполук кальцію, то
за системи удобрення NРК+сидерат вони
становили 78,0 та 69,4 кг/га відповідно, або
ж були в 1,2 раза меншими. За органо-мінеральної системи удобрення NРК+гній
втрати окису кальцію становили 85,3 кг/га на
фоні без інокуляції та 72,0 кг/га з інокуляцією насіння, а за введення в систему удобрення сидератів втрати сполук кальцію зменшилися на 16,5 та 11,1 кг/га відповідно до
фонів, або на 24 % та 18 %. Аналогічна закономірність спостерігається і за втратами окису магнію за межі кореневмісного шару.
Сидеральні культури знижують вимивання
магнію на 29–34 %. Використання біопрепаратів сприяє зменшенню втрат сполук магнію на 5–14 %, кальцію — на 6–16 %.
Отже, застосування сидератів у мінеральній системі удобрення та системі NРК+
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+гній в умовах дерново-підзолистих ґрунтів
зменшує втрати продуктивної вологи в 1,5 раза, знижує інтенсивність вимивання водорозчинної органічної речовини ґрунту в 1,7–
1,8 раза, втрати нітратного азоту — на 8–
10 %, сполук кальцію — на 18–24 % та магнію — на 40–50 %. Застосування біопрепаратів сприяє зменшенню втрат нітратного азоту на 5–18 %, магнію — на 5–14 %, кальцію — на 6–16 %.
Висновки. Для зменшення невиробничих втрат вологи, водорозчинної органічної
речовини та сполук біогенних елементів за
межі кореневмісного шару ґрунту доцільне
використання зеленої маси сидератів та мікробних препаратів у мінеральній системі
удобрення та системі NРК+гній.
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SPECIAL ASPECTS OF MIGRATION OF WATER-SOLUBLE
ORGANIC SUBSTANCE AND BIOGENIC ELEMENTS
IN SOD-PODZOLIC SOIL DEPENDING ON FERTILIZATION SYSTEM
AND MICROBIAL PREPARATIONS
L. V. Potapenko, N. I. Horbachenko
Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture, NAAS, Chernihiv
e-mail: potapienko74@ukr.net

Objective. To study special aspects of vertical migration of products of biological transformation of organic matter and biogenic elements in sod-podzolic soil under different modes of root
nutrition of plants. Methods. Lysimetric experiment, agrochemical, mathematical and statistical.
Results. Based on studies conducted in a long-term lysimetric experiment on sod-podzolic soil, periodically washed type of water regime was established, as a result of which 37 mm of moisture,
23 kg/ha of water-soluble humic substances, nitrogen (NO3–) 55 kg/ha, calcium oxide 91 kg/ha and
magnesium oxide 26 kg/ha magnesium oxide is lost at the background without inoculation per crop
rotation when using mineral fertilization system. The use of microbial preparations reduces the loss
of these elements to 33 mm, 20 kg/ha, 52 kg/ha, 83 kg/ha and 25 kg/ha, respectively. It was established that the average infiltration of moisture from the layer 0–155 cm under crops of continuous
sowing was 25–37 mm at the background without the use of microbial preparations and 22–33 mm
at the background of inoculation. The mineral fertilizer system increased the losses of the soil solution by 9 mm and 7 mm versus the control variants, respective to the backgrounds. The lowest losses of productive moisture were reported in the variants where sidereal fertilizers were used. When
replacing the mineral fertilization system with sidereal-mineral and organo-mineral fertilizers
without compromising the yield of crop rotations, it is possible to reduce the loss of productive
moisture by 1.5 times, reduce the loss of labile soil organic matter by 1.7–1.8 times, nitrate nitrogen
by 8–10 %, calcium by 18–24 % and magnesium by 40–50 %. Due to the use of biopreparations,
there is a reduction in losses of nitrate nitrogen by 5–18 %, magnesium — by 5–14 %, calcium —
by 6–16 %. Conclusion. To reduce non-productive losses of moisture, water-soluble organic matter
and biogenic element compounds, it is advisable to use green mass of green manures and microbial
preparations at the background of the mineral system and fertilizer system NPK+manure. The use
of microbial preparations helps to reduce the loss of nitrate nitrogen by 5–18 %, magnesium — by
5–14 %, calcium — by 6–16 %.
Key words: lysimetric unit, moisture, water-soluble organic matter, biogenic elements, microbial preparations, fertilization systems.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ШТАМУ
TRICHODERMA VIRIDE З ВИСОКОЮ АНТАГОНІСТИЧНОЮ
ТА ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ
А. А. Павленко, Є. П. Копилов, Г. В. Цехмістер
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
вул. Шевченка, 97; м. Чернігів, 14035, Україна; e-mail: tolik.pavlenko@gmail.com

Мета. Дослідити ефективність використання нового штаму Trichoderma viride IMB
F-100076 з високою антагоністичною та целюлозолітичною активністю, зокрема його
вплив на фотосинтетичний апарат та урожайніть рослин кукурудзи. Методи. Вивчення
впливу T. viride IMB F-100076 на урожайність кукурудзи проводили за умов трирічного дрібноділянкового польового досліду на дерново-середньопідзолистому ґрунті. Вміст хлорофілів
а і b у рослинах дослідних варіантів визначали спектрофотометричним методом. Для обробки одержаних даних використовували методи математичної статистики. Результати.
Дані трирічного польового досліду засвідчили, що внесення соломи негативно вплинуло на
урожайність кукурудзи, яка складала в середньому 7,72 т/га, що на 12,3 % менше, ніж у варіанті без застосування соломи (контроль). Внесення в ґрунт одночасно із соломою грибаантагоніста T. viride IMB F-100076 дозволило отримати урожайність у середньому 9,5 т/га
за три роки досліджень, що на 23 % більше, ніж у варіанті з внесеною соломою. В контрольному варіанті (без внесення соломи та грибної суспензії) урожайність становила в середньому 8,8 т/га, що на 14 % більше, ніж у варіанті із використанням соломи, не обробленої грибом. Показано, що за впливу T. viride IMB F-100076 підвищується вміст хлорофілів у листках
кукурудзи. Так, сумарний вміст хлорофілів а і b становив 261,04 мг/100 г листків, що на 39,0 %
більше, ніж у варіанті з внесенням соломи без обробки суспензією гриба, і на 15,3 % більше,
ніж у контрольному варіанті. Одержані результати свідчать, що обробка соломи грибом
T. viride IMB F-100076 позитивно вплинула на формування фотосинтетичного апарату рослин кукурудзи. Висновки. Одночасне застосування пшеничної соломи і мікроміцета T. viride
IMB F-100076, який характеризується високою антагоністичною та целюлозолітичною активністю, забезпечує суттєве збільшення урожайності кукурудзи проти варіанту із внесенням соломи без обробки грибом. Водночас у листках збільшується вміст хлорофілів а і b.
Ключові слова: Trichoderma viride, кукурудза сорту Кремінь 200 СВ, урожайність, хлорофіл a і b.
Вступ. Відомо, що приблизно дві третини соломи після збирання урожаю залишається на полях, що зумовлено економічною
недоцільністю її вивозу, зважаючи на низьку
кормову цінність [1]. Проте солому можна
використовувати як цінне органічне добриво.
У сухих стеблах пшениці вміст органічних
речовин більший, ніж в інших природних
добривах, а мінеральних — більший, ніж у
зерні. З 1 тони соломи на гектар ріллі надходить близько 4–7 кг азоту, 1–1,4 кг фосфору,
12–18 кг калію, 2–3 кг кальцію, 0,8–1,2 кг
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магнію. Цієї кількості елементів живлення,
за винятком азоту, достатньо для одержання
врожаю зерна понад 20 ц/га. Внесення соломи в перший рік викликає іммобілізацію мінерального азоту, як наслідок — зменшення
врожайності [2]. Нестача азоту для синтезу
клітинного білка мікроорганізмами може гальмувати розкладання соломи за швидкого
споживання доступного ґрунтового азоту целюлозоруйнівною мікробіотою. Тому за внесення азоту інтенсивність деградації целюлози посилюється, збільшується вихід гуму© А. А. Павленко, Є. П. Копилов, Г. В. Цехмістер, 2021

сових речовин [3]. З 20–40 ц сухих стебел
пшениці може утворитися в ґрунті 0,3–2,6 т
гумусу на 1 га залежно від умов мінералізації
[2]. Цінність соломи як органічного добрива
переважно проявляється в її післядії.
Проте за низької чисельності специфічної мікробіоти процес розкладання рослинних решток займає значний проміжок часу.
Накопичуються лігнін та феноли, які інгібують ріст культурних рослин та уповільнюють мінералізацію органічних речовин.
Ефективним прийомом для прискорення мінералізації соломи є використання мікроорганізмів з високою целюлозолітичною активністю. Серед активних деструкторів рослинних решток є ґрунтові сапротрофні гриби
родів Penicillium, Aspergillus, Chaetomium та
гриби роду Trichoderma. Крім того, розвиток
фітопатогенних грибів та бактерій, що збереглися на рослинних рештках, викликають
численні хвороби сільськогосподарських культур та знижують їхню врожайність. Внесення азоту під осінню оранку разом з соломою активує ріст ґрунтової мікробіоти, зокрема й фітопатогенних мікроорганізмів-збудників захворювань сільськогосподарських
культур. Тому задля стримування розвитку
фітопатогенних мікроорганізмів часто використовують біологічний метод, а саме біоагенти мікробних препаратів з високою антагоністичною активністю.
Тому пошук ефективних штамів ґрунтових мікроміцетів, які пригнічують ріст та розвиток фітопатогенних грибів, синтезують
целюлазні ферменти є актуальним, оскільки
дозволить провести оздоровлення ґрунту та
підвищити врожайність сільськогосподарських культур.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Представники роду Trichoderma є
перспективними біологічними агентами для
контролю широкого кола фітопатогенів [4;
5]. Роботи, присвячені вивченню антагоністичних властивостей грибів цього роду та
ефективності їх використання як засобів захисту рослин від збудників хвороб, мають
давню історію. Встановлено, що T. lignorum i
T. harzianum пригнічують розвиток таких збудників кореневих хвороб, як Fusarium oxysporum, F. moniliforme, F. roseum, F. solani та
Bipolaris sorokiniana. Внесення цих антагоністів у ґрунт сприяло значному обмеженню розвитку кореневих гнилей пшениці ярої,
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ячменю ярого, дині та бавовнику [6; 7]. Показано також, що серед вивчених мікроміцетів-антагоністів, які належать до різних родів, найбільш активно пригнічували розвиток фітопатогенного гриба Pseudocercosporella herpotrichoides (збудник церкоспорельозної гнилі зернових культур) представники
роду Trichoderma [8]. Виявлено антагоністичну активність триходерм за взаємодії зі
Sclerotium rolfsii — збудником склереціальної гнилі цукрового буряку та за взаємодії з
Gaemannomyces graminis — збудником захворювань ярих культур [8; 9]. Штами триходерми пригнічують ріст мікроорганізмів
шляхом конкуренції за поживні речовини,
антибіозу та здатності синтезувати ферменти
деградації клітинної стінки [10; 11]. Гриби
роду Trichoderma синтезують низку позаклітинних ферментів, які є важливими факторами в пригніченні фітопатогенів: хітинази
та β-глюконази, які можуть гідролізувати
клітину збудника захворювання [12], і пектиназу, що може індукувати стійкість рослин
до хвороб [13]. Окрім того, метаболіти триходерми сприяють покращенню росту та
урожайності рослин [14].
Гриби роду Trichoderma — перспективні
біоагенти мікробних препаратів не лише для
захисту рослин, а й для деструкції рослинних
решток. Для них характерним є широкий
спектр гідролітичних ферментів, які забезпечують розкладання рослинного субстрату
[15; 16]. Зокрема, для грибів-деструкторів Trichoderma характерний синтез кількох видів
целюлазних ферментів, які синтезуються окремо або у формі комплексу, таких як екзо-,
ендоглюконази, β-глюкозидази та ін. Ендоглюконази атакують фосфорильовану целюлозу, мікрокристалічну та аморфну целюлози з вивільненням целоолігосахаридів. Екзоглюконази гідролізують фосфорильовану
целобіозу та авіцел, послідовно відщеплюючи целобіозу з нередукуючого кінця. Синергічна дія ендо-, екзоглюконаз та β-глюкозидаз забезпечує гідроліз кристалічної целюлози, перетворюючи целобіозу на глюкозу
[17].
Пошук активних штамів грибів роду
Trichoderma проводять у багатьох наукових
установах. На основі таких штамів створюють ефективні препарати як для захисту рослин від фітопатогенних мікроорганізмів, так
і для розкладання рослинних решток [18–20].
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У попередні роки нами отримано нові
перспективні штами грибів роду Trichoderma, серед яких відібрано штам T. viride
IMB F-100076 [21], який характеризується
значною целюлозолітичною та високою антагоністичною активністю [5; 11].
Мета досліджень. Дослідити ефективність використання нового штаму T. viride
IMB F-100076 з високою антагоністичною та
целюлозолітичною активністю за умов
польових дослідів.
Матеріали та методи. Вивчення впливу
T. viride IMB F-100076 на урожайність кукурудзи проводили за умов трирічного дрібноділянкового польового досліду на дерновосередньопідзолистому ґрунті дослідного поля Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН. Вміст гумусу — 1,2 % (за Тюріним),
рухомого азоту — 5,0–6,0 мг/100 г ґрунту (за
Тюріним і Кононовою), фосфору — 11–
12 мг/100 г ґрунту (за Чіріковим), калію —
12–13 мг/100 г ґрунту (за Кірсановим), рН —
6,0. У досліді використовували кукурудзу гібриду середньоранньої стиглості Кремінь
200 СВ, який рекомендовано для зони Полісся. Норма висіву — 80 000 насінин на гектар. Глибина загортання — 5 см. Відстань
між лунками — 20 см. Ширина міжрядь —
50 см. Дослід проводили за схемою: 1 —
контроль (без внесення соломи та гриба); 2 —
внесення соломи; 3 — внесення соломи, об-

робленої грибною суспензією T. viride IMB
F-100076 з титром 4×108 КУО з розрахунку
2×105 КУО одиниць на 1 г внесеної соломи.
Під осінню оранку вносили солому (з розрахунку 8 т/га) та азотні добрива (15 кг/га діючої речовини на 1 т соломи). Під весняну культивацію вносили мінеральні добрива у
нормі N60P30K90. Облікова площа ділянки —
8,5 м2. Повторення — 4-разове. Загальна кількість ділянок — 12. Загальна площа дослідної ділянки — 30 м2.
Кількість опадів у 2014 та 2020 роках
була близькою до середньобагаторічної, а в
2019 році значно меншою за оптимальні показники вирощування та складала всього
136 мм за вегетаційний період (табл. 1).
За час проведення досліду температура
повітря протягом вегетаційного періоду була
на рівні середньобагаторічних показників та
оптимальною для формування зерна кукурудзи (табл. 2).
Вміст хлорофілів а і b у рослинах дослідних варіантів визначали спектрофотометричним методом [22].
Для обробки одержаних даних використовували методи математичної статистики та
програму Microsoft Excel [23; 24].
Результати та їх обговорення. Результати, одержані в польовому досліді, представлено в табл. 3. Аналізуючи одержані дані,
ми звернули увагу на зменшення урожайності у всіх варіантах досліду в 2019 році, що

Таблиця 1. Кількість опадів за роками досліджень, мм
Місяці

2014 р.

2019 р.

2020 р.

Відхилення від
середньобагаторічного

Середньобагаторічні
показники

2014 р.

2019 р.

2020 р.

травень

11

12

12

11,6

–0,6

0,4

0,4

червень

22

22

21

21,6

0,4

0,4

–0,6

липень

20

19

21

20

0

–1

1

серпень

19

20

21

20

–1

0

1

Таблиця 2. Температурні показники за роками досліджень, °С
Місяці

90

2014 р.

2019 р.

2020 р.

Відхилення від
середньобагаторічного

Середньобагаторічні
показники

2014 р.

2019 р.

2020 р.

травень

11

12

12

11,6

–0,6

0,4

0,4

червень

22

22

21

21,6

0,4

0,4

–0,6

липень

20

19

21

20

0

–1

1

серпень

19

20

21

20

–1

0

1
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Таблиця 3. Вплив T. viride IMB F-100076 на урожайність зерна кукурудзи, т/га
Варіанти досліду
Урожайність

– 2014 р.
– 2019 р.
– 2020 р.
Середнє
Відхилення від контролю:
– т/га
–%
Відхилення від варіанту
внесення соломи:
– т/га
–%

Контроль
(без внесення
соломи і гриба)

Внесення
соломи

Внесення соломи,
обробленої
T. viride
IMB F-100076

9,40
7,4
9,6
8,8

7,26
7,1
8,8
7,72

10,0
7,8
10,8
9,5

–
–

–1,08
–12,3

+0,7
+8

+1,08
+14

–
–

+1,78
+23

потребує пояснення. Кукурудза — культура,
яка характеризується значною біологічною
пристосованістю, але вона чутлива до вологи
та температури. Вегетаційний період кукурудзи триває 90–120 днів. Оптимальною температурою для вирощування кукурудзи на
зерно є 18–25 °С. За температури 32 °С затримується поява ростків, а за вищої — зупиняється ріст. На будь-якому етапі органогенезу можливий негативний вплив як біотичного, так і абіотичного факторів, які можуть
порушити або сповільнити весь подальший
процес формування генеративних органів.
Особливо відчутним такий вплив може бути
на ранніх стадіях розвитку рослин (до 11-го
листка) [25].
Оптимальною кількістю опадів для кукурудзи є 450–600 мм опадів за вегетаційний
сезон, причому найбільше вологи вона потребує у липні та серпні. Тому для оптимального забезпечення родючості важливе накопичення вологи у ґрунті. У 2019 р. кількість
опадів була значно меншою за середньобагаторічну і складала 136 мм (табл. 1) за вегетаційний період, що негативно позначилося на
урожайності. Кількість опадів у 2014 та
2020 рр. була оптимальною й близькою до
середньобагаторічної.
Як свідчать дані табл. 3, внесення соломи негативно вплинуло на урожайність кукурудзи, яка складала в середньому 7,72 т/га
за три роки досліджень, що на 12,3 % менше,
ISSN 1997-3004

HIP

0,21
0,28
0,54

ніж у варіанті без внесення соломи (контроль). Як було нами показано раніше [11],
внесення соломи провокує розвиток фітопатогенних грибів, зокрема мікроміцетів роду
Bipolaris. Відомо, що серед представників зазначеного виду часто трапляються збудники
гельмінтоспоріозної гнилі [26–28]. Внесення
соломи призвело також до значного збільшення чисельності мікроміцетів роду Fusarium (майже в 4 рази проти контрольного варіанту). Це також треба розглядати як небажану тенденцію, адже фузарії можуть викликати кореневі гнилі й негативно впливати на
урожайність сільськогосподарських культур,
зокрема й кукурудзи [29].
Внесення в ґрунт одночасно із соломою
гриба-антагоніста T. viride IMB F-100076 дозволило отримати урожайність в середньому
9,5 т/га за три роки досліджень, що на 23 %
більше, ніж у варіанті з внесенням лише соломи (табл. 1).
Гриби роду Trichoderma не лише активні
антагоністи фітопатогенів, вони також здатні
продукувати речовини фітогормональної природи, за впливу яких покращується ріст і розвиток рослин, зокрема підвищується вміст
хлорофілів, білків, вуглеводів, енергія проростання, схожість, маса надземної частини
та кореневої системи [30]. Так, за одержаними результатами T. viride IMB F-100076 позитивно впливав на формування фотосинтетичного апарату рослин кукурудзи (табл. 4).
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Таблиця 4. Вміст хлорофілів у листках кукурудзи
Варіанти досліду

Вміст хлорофілу а,
мг/100 г листків

Вміст хлорофілу b,
мг/100 г листків

Сума хлорофілів
aіb

Без внесення соломи та грибної
суспензії (контроль)

169,70 ± 4,68

56,70 ± 2,09

226,40

Внесення соломи

159,59 ± 3,95

28,15 ± 1,05

187,74

Внесення соломи, обробленої
грибною суспензією
T. viride IMB F-100076

202,98 ± 4,02

58,07 ± 2,15

261,04

Внесення соломи, обробленої грибною
суспензією, позитивно позначилося на вмісті
хлорофілів а та b. Так, сума хлорофілів а і b
становила 261,04 мг/100 г листків, що на
39,0 % більше, ніж у варіанті з внесенням
соломи без обробки суспензією гриба і на
15,3 % більше за показники у контрольному
варіанті.
Висновки. Отримані результати засвідчили, що одночасне застосування пшеничної
соломи і мікроміцету T. viride IMB F-100076,
який характеризується високою антагоністичною та целюлозолітичною активністю, забезпечило збільшення урожайності кукурудзи на 23 % проти варіанту внесення соломи
без обробки грибом. Водночас зростає вміст
хлорофілів а і b. Так, сума хлорофілів а і b
становила 261,04 мг/100 г листків, що на
39,0 % більше, ніж у варіанті з внесенням
соломи без обробки суспензією гриба і на
15,3 % більше, ніж у контрольному варіанті.
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Objective. To study the efficacy of the use of a new strain of Trichoderma viride IMB F-100076
with high antagonistic and cellulolytic activity, in particular its effect on the photosynthetic apparatus and the yield of corn plants. Methods. Study of the effect of T. viride IMB F-100076 on corn
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yield was performed under the conditions of a three-year small-plot field experiment on sodmedium-podzolic soil. The content of chlorophyll a and b in the plants of the experimental variants
was determined by spectrophotometry. Methods of mathematical statistics were used in processing
the obtained data. Results. Data from a three-year field experiment showed that the application of
straw had a negative effect on the yield of corn, which averaged 7.72 t/ha that is 12.3 % less than in
the variant without the application of straw (control). Application of the antagonist fungus T. viride
IMB F-100076 to the soil simultaneously with straw allowed to obtain an average yield of 9.5 t/ha
during three years of study, which is 23 % higher than in the variant with straw. In the control variant (without application of straw and fungal suspension), the yield averaged 8.8 t/ha, which is
14 % higher than in the variant with straw not treated with fungus. It was shown that the content of
chlorophylls in corn leaves increases under the influence of T. viride IMB F-100076. For instance,
the total content of chlorophyll a and b was 261.04 mg/100 g of leaves, which is 39.0 % higher than
in the variant with straw not treatment with a suspension of the fungus, and 15.3 % higher than in
the control variant. The obtained results highlight that the treatment of straw with the fungus
T. viride IMB F-100076 had a positive effect on the formation of the photosynthetic apparatus of
corn plants. Conclusion. Simultaneous application of wheat straw and T. viride IMB F-100076 micromycete, which is characterized by high antagonistic and cellulolytic activity, provides a significant increase in corn yield versus the variant with straw not treated with fungus. The content of
chlorophylls a and b in the leaves increases.
Key words: Trichoderma viride, Kremin 200 CB variety of corn, yield, chlorophyll a and b.
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ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ РІЗНИХ СОРТІВ
КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РІСТ І РОЗВИТОК
ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ BIPOLARIS SOROKINIANA
ТА ALTERNARIA ALTERNATA
Т. М. Горган1, І. В. Безноско1, О. М. Біленька2, А. А. Благініна3
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Мета. Визначити вплив екзометаболітів рослин пшениці озимої сортів Подолянка, Наталка, Скаген, Мулан та вівса сортів Скарб України, Світанок, Тембр на ріст і розвиток
мікроміцета Bipolaris sorokiniana, а також вплив цибулі ріпчастої сортів Ткаченківська,
Мавка, Веселка, Любчик, Варяг, Гармонія, Амфора на ріст і розвиток мікроміцета Alternaria
alternata. Методи. Мікологічні, фітопатологічні, фітоімунологічні. Результати. Із насіння
досліджуваних культур різних сортів виділено 200 ізолятів патогенних мікроміцетів. Найпоширенішою мікобіотою виявилися: Bipolaris sorokiniana, Alternaria alternata, Alternaria
tenuissima, Alternaria infectoria, Stemphylium vesicarium, Curvularia inaequalis. Найвищою частотою трапляння на насінні пшениці та вівса (понад 80 %) характеризувалися B. sorokiniana, на насінні цибулі ріпчастої — A. alternata. Визначено, що екзометаболіти рослин різних
сортів можуть як пригнічувати, так і стимулювати швидкість радіального росту міцелію
B. sorokiniana та A. alternata. Доведено, що екзометаболіти рослин пшениці, вівса, цибулі ріпчастої здатні істотно впливати на репродуктивну здатність досліджуваних мікроміцетів, які майже в 1,2–2,5 раза знижували кількість спор на 1 см2 площі колонії проти контролю. Це свідчить, що екзометаболіти рослин характеризуються фунгіцидними властивостями, які обумовлюються комплексом біологічно активних речовин, здатних пригнічувати
інтенсивність споруляції B. sorokiniana та A. alternata. Висновки. Антифунгальна властивість кореневих екзометаболітів рослин випробовуваних сортів істотно залежить від генотипу сорту. У зв’язку з цим важливим завданням сьогодення є визначення екологічно стабільних та пластичних сортів, які характеризуються груповою стійкістю до патогенів
грибної етіології, а також пошук механізмів дії фунгіцидів природного походження.
Ключові слова: алелопатія, екзометаболіти, сорти пшениці озимої, вівса та цибулі ріпчастої, мікроміцети Bipolaris sorokiniana та Alternaria alternata, біоконтроль.
Унаслідок екологічної ситуації, яка склалася сьогодні, особливо гостро постає проблема забезпечення населення високоякісними продуктами харчування. Значна частина сільськогосподарської продукції не завжди відповідає чинним світовим стандартам
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якості та безпеки. Останніми роками проведено масштабні дослідження, результати
яких свідчать, що контамінація мікотоксинами продуктів харчування та кормів сягає
60–80 %. У країнах, що розвиваються, майже
36 % усіх захворювань людей прямо або
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опосередковано пов’язані з дією мікотоксинів. Мікотоксини характеризуються високою
токсичністю, крім того, мають канцерогенну,
тератогенну, мутагенну та імунодепресивну
дію як на тварин, так і на людину. Вони здатні порушувати білковий, ліпідний та мінеральний обмін речовин, викликають руйнування вітамінів, зменшують поживність
рослинної продукції та призводять до біологічного забруднення біоценозів [1; 2].
Фізіологічно активні речовини рослин
виконують різноманітні функції: фітоценотичну, едифікаторну, стимуляційну, інгібіторну, фітонцидну, захисну, регуляційну та ін.
Сумісна дія всіх видів виділень створює навколо рослин специфічну біохімічну сферу.
Виділення рослин можуть накопичуватися в
ґрунті й залежно від концентрації діють як
стимулятори або як інгібітори [3].
За наявними оцінками, кореневі виділення складають близько 20 % від загальної
кількості продуктів фотосинтезу рослин. До
складу кореневих виділень входять вуглеводи, органічні кислоти, амінокислоти, пептиди, алкалоїди, глюкозиди, вітаміни, речовини
фенольної природи тощо. Серед органічних
кислот визначено яблучну, янтарну, винну,
лимонну, фумарову, щавлеву та інші кислоти. Кореневі екзометаболіти рослин мають
значний екологічний вплив на мікробний ценоз ґрунту, стійкість рослин до шкідників,
підтримують корисну для рослини симбіотичну взаємодію, змінюють фізичні та хімічні
властивості ґрунту й гальмують розвиток
конкурентних видів рослин [4–6].
Культурні рослини, завдяки високому
алелопатичному потенціалу, можуть активно
впливати як на конкурентні рослини, так і на
патогенні мікроорганізми, які їх колонізують. Фітопатогенні мікроорганізми є одним
із вагомих біотичних чинників біозабруднення рослинної продукції. Найнебезпечнішими фітопатогенними видами, які можуть
паразитувати впродовж онтогенезу на рослинах пшениці озимої, вівса та цибулі ріпчастої є мікроміцети Alternaria tenuissima,
A. alternata, A. infectoria, A. pluriseptata,
A. porri, A. palandui, A. triticina, Curvularia
inaequalis, Fusarium culmorum, F. graminerum, F. sporotrichioides, F. proliferatum, F. verticillioides, F. solani, F. avenaceum, Drechslera
avenae, Nigrospora oryzae, Stemphylium vesicarium, Penicillium spp., Aspergillus fumigaISSN 1997-3004

tus, Colletotrichum gloeosporioides, Cladosporium herbarum [7–13].
Мета досліджень. Визначити вплив екзометаболітів рослин пшениці озимої сортів
Подолянка, Наталка, Скаген, Мулан; вівса
сортів Скарб України, Світанок, Тембр на
ріст і розвиток Bipolaris sorokiniana, а також
цибулі ріпчастої сортів Ткаченківська, Мавка, Веселка, Любчик, Варяг, Гармонія, Амфора на ріст і розвиток Alternaria alternata.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили впродовж 2018–2020 рр.
в лабораторії біоконтролю агроекосистем і
органічного виробництва Інституту агроекології і природокористування НААН. Використовували сорти вітчизняної та закордонної
селекції пшениці озимої (Наталка, Подолянка, Скаген, Мулан, Богданна), вівса трьох
сортів (Скарб України, Світанок, Тембр) та
цибулі ріпчастої семи сортів (Ткаченківська,
Мавка, Веселка, Любчик, Варяг, Гармонія,
Амфора). Відібрані сортозразки вирощені на
дослідних полях Сквирської дослідної станції органічного виробництва НААН, Носівської СДС, Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН та на дослідних ділянках Iнституту овочівництва і
баштанництва НААН. Відбирання проб та
подальші дослідження здійснено згідно з
ДСТУ 4138:2002 [14].
Із насіння досліджуваних культур виділено 200 ізолятів патогенних мікроміцетів.
Найпоширенішою мікобіотою насіння досліджуваних культур виявилися: Bipolaris sorokiniana, Alternaria alternata, A. tenuissima,
A. infectoria, Stemphylium vesicarium, Curvularia inaequalis (рис. 1).
У зв’язку з тим, що найвищою частотою
трапляння (понад 80 %) характеризувалися
мікроміцети B. sorokiniana на пшениці та вівсі, та A. alternata — на цибулі ріпчастій, у
подальших дослідженнях вивчали вплив екзометаболітів рослин на ріст зазначених видів. Культури мікроміцетів підтримували на
скошеному картопляно-декстрозному агарі.
Для отримання метаболітів рослин відбирали по 50 насінин кожного досліджуваного сорту. Насіння замочували у воді й
витримували впродовж 3–8 діб залежно від
фізіологічних особливостей культури до
формування проростків довжиною 2–3 см.
По 10 проростків кожного сорту поміщали у
чашки Петрі зі стерильною дистильованою
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Рис. 1. Ізоляти мікроміцетів, культивовані на картопляно-декстрозному агарі протягом
14 днів за температури 25 °С: a — Bipolaris sorokiniana; b — Alternaria infectoria;
c — Alternaria alternata; g — Curvularia inaequalis; h — Alternaria tenuissima; i —
Stemphylium vesicarium. Колір реверсуму колоній мікроміцетів: d — Bipolaris sorokiniana;
e — Alternaria infectoria; f — Alternaria alternata; j — Curvularia inaequalis; k — Alternaria tenuissima; l — Stemphylium vesicarium.
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водою, де витримували впродовж 72 годин на
розсіяному світлі за температури 22–24 °С.
Ексудати змивали і фільтрували через мікропористий бактеріальний фільтр (0,02 мкм)
[15].
Ізоляти досліджуваних мікроміцетів культивували на картопляно-декстрозному агарі з додаванням 1 мл ексудатів рослин до
9 мл середовища. У досліді як контроль використовували дистильовану воду. Швидкість радіального росту міцелію грибів визначали за формулою [16]:
Kr =

r1 – r0
,
t1 – t0

де Kr — радіальна швидкість росту колоній;
r0 — радіус колоній у момент часу t0;
r1 — радіус колоній у момент часу t1.
Інтенсивність спороношення мікроміцетів за дії рослинних метаболітів підраховували на п’ятнадцяту добу субкультивування,
брали по 3 вибійки з центральної, середньої
та периферійної частини колонії. Проби заливали 10 мл дистильованої води з додаванням 8 крапель діетилового ефіру для кращого відокремлення конідій та настоювали протягом 1 години й ретельно струшували на
мікробіологічній мішалці.
Кількість спор у суспензії на 1 см2 площі
колонії визначали за допомогою камери Горяєва-Тома за формулою [17]:
N=

M × 2500 × V × 100
,
n × 0,5024

де N — кількість спор на 1 см2 площі колонії;
M — число спор в 100 великих квадратах камери Горяєва;
V — об’єм води, мл;
n — число вибійок;
0,524 — площа свердла № 1, мм2;
2500 — експериментально вирахуваний
коефіцієнт для перерахунку на 1 мл.
Статистичну обробку експериментальних даних здійснювали за загальноприйнятими методиками із залученням пакету програм Microsoft Excel. У таблицях наведено
середньоарифметичні показники досліджень
та їх стандартні похибки.
Результати та їх обговорення. За реISSN 1997-3004

зультатами досліджень встановлено, що екзометаболіти паростків сортів пшениці озимої по-різному впливають на інтенсивність
спороутворення та швидкість росту міцелію
B. sorokiniana (табл. 1).
На початкових етапах субкультивування
швидкість росту міцелію B. sorokiniana на
фоні метаболітів рослин пшениці озимої сортів Мулан, Скаген, Подолянка становила
0,1–0,2 мм/год., тоді як швидкість росту міцелію у контрольному варіанті була майже
вдвічі вищою і становила 0,3 мм/год. Водночас на фоні метаболітів паростків пшениці
озимої сорту Наталка спостерігали істотне
зростання швидкості росту міцелію, яка становила 0,3 мм/год., і була на рівні з контролем. Упродовж восьми діб субкультивування
B. sorokiniana з кореневими екзометаболітами рослин пшениці озимої спостерігали
найменший діаметр колоній на фоні екзометаболітів сорту Мулан, (39 мм), який був
нижчим за контроль (68 мм), а швидкість росту міцелію становила 0,2 мм/год., що було
вдвічі нижче за контрольні показники. Це
свідчить, що метаболіти рослин цього сорту
здатні стримувати ріст і розвиток гриба
B. sorokiniana. Водночас екзометаболіти паростків пшениці озимої сортів Наталка, Подолянка і Скаген сприяли збільшенню діаметра колоній гриба, який становив 61–
85 мм, що було майже на рівні контролю і
навіть перевищувало його (68 мм). На фоні
екзометаболітів рослин пшениці озимої сортів Подолянка, Наталка, Скаген швидкість
радіального росту гриба, починаючи з четвертої доби субкультивування, становила 0,3–
0,6 мм/год. Протягом восьмої доби спостерігали зниження швидкості радіального росту
B. sorokiniana на фоні екзометаболітів рослин сортів Подолянка і Наталка (0,1–
0,3 мм/год.) та істотного підвищення на фоні
метаболітів сорту Скаген (0,7 мм/год.). Водночас на контрольному варіанті швидкість
росту міцелію зростала лінійно протягом
кожної доби й становила відповідно 0,2, 0,2
та 0,3 мм/год. Це свідчить, що екзометаболіти рослин сортів пшениці озимої характеризуються суттєвою антифунгальною дією щодо гриба B. sorokiniana, оскільки пригнічують швидкість радіального росту міцелію
гриба, якщо порівняти з контролем.
Визначено репродуктивну здатність B. sorokiniana за дії екзометаболітів паростків
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різних сортів пшениці озимої (табл. 1). Встановлено, що екзометаболіти рослин усіх сортів пшениці озимої здатні знижувати інтенсивність споруляції гриба, яка коливалася в
межах 12,384–86,842, що майже в 1,2–8,0 раза була меншою за контроль. Це свідчить, що
екзометаболіти рослин сортів пшениці озимої характеризуються фунгіцидними властивостями, які обумовлюються комплексом
біологічно активних речовин, здатних пригнічувати інтенсивність споруляції B. sorokiniana.
Проаналізовано вплив екзометаболітів
паростків різних сортів вівса на ріст колоній
B. sorokiniana (табл. 2). Встановлено, що на
початкових етапах субкультивування швидкість росту міцелію гриба на фоні метаболітів рослин вівса сорту Скарб України становила 0,1 мм/год., що втричі нижче за контроль. Протягом четвертої доби спостерігали
незначне зростання швидкості росту (0,2 мм/
/год.), а на восьму добу — знову пригнічення
(0,1 мм/год.). Також визначено, що на восьму
добу субкультивування ріст діаметра колоній
B. sorokiniana на фоні метаболітів паростків
вівса сорту Скарб України був найменшим і
становив 54 мм, що майже в 1,5 раза менше
за контрольні показники. Водночас на початкових етапах субкультивування швидкість
росту міцелію гриба на фоні метаболітів рослин вівса сортів Світанок і Тембр була на
рівні контролю (0,3–0,4 мм/год.) і навіть перевищувала його, але протягом четвертої доби спостерігали істотне зниження швидкості
радіального росту B. sorokiniana на фоні екзометаболітів досліджуваних сортів, яка становила 0,1–0,2 мм/год., що вдвічі нижче за
контроль. На восьму добу субкультивування
швидкість росту міцелію гриба на фоні метаболітів рослин вівса сортів Світанок і Тембр
істотно зростала і становила 0,7 мм/год. Водночас швидкість росту міцелію гриба на
контрольному варіанті збільшувалася лінійно, протягом кожної доби (табл. 2). Це свідчить про відмінність біохімічного складу кореневих виділень рослин різних сортів та
їхній істотний вплив на фізіологічну активність B. sorokiniana.
Проаналізовано репродуктивну здатність
B. sorokiniana за дії екзометаболітів рослин
різних сортів вівса (табл. 2). Встановлено,
що екзометаболіти паростків вівса досліджуваних сортів здатні знижувати інтенсивність
100

споруляції гриба, яка коливалася в межах
23,446–50,129, що майже вдвічі менше за
контроль.
Це свідчить, що екзометаболіти рослин
вівса характеризуються високими антифунгальними властивостями й здатні пригнічувати інтенсивність споруляції B. sorokiniana.
У дослідженні впливу ексудатів паростків цибулі ріпчастої на мікроміцет A. alternata встановлено, що на початкових етапах
субкультивування екзометаболіти сортів Мавка, Веселка, Гармонія, Амфора стимулюють
ріст міцелію гриба (табл. 3). Діаметр колонії
A. alternata на другу добу субкультивування
з метаболітами паростків сорту Ткаченківська був на рівні з контролем (5,0 мм), але метаболіти рослин сортів Любчик та Варяг виявили стримувальну дію (розмір колоній був
у межах 2,0–4,0 мм). На четверту добу діаметр колонії мікроміцета під впливом ексудатів паростків усіх сортозразків коливався в
межах 19,8–21,5 мм, тоді як у контрольному
зразку розмір колонії становив 19,5 мм. Проте вже на шосту добу субкультивування лише у варіантах з екзометаболітами рослин
сорту Гармонія показники перевищували
розмір колонії A. alternata у контрольному
зразку — 31,8 мм.
Починаючи з шостої доби різко знижується швидкість радіального росту міцелію
за всіх досліджуваних екзометаболітів —
0,1 мм/год. (у контролі — 0,7 мм/год.). З восьмої доби субкультивування спостерігали
лінійний ріст у всіх зразках у межах 0,1–
0,2 мм/год., але у контрольному варіанті —
0,3 мм/год.
На п’ятнадцяту добу в контрольному
зразку колонія A. alternata досягла ємності
середовища та призупинила свій ріст. Варіанти з ексудатами паростків досягли ємності
середовища на двадцяту добу. Отже, кореневі метаболіти паростків досліджуваних сортів цибулі ріпчастої виявили пригнічувальну
дію на ріст колоній A. alternata.
Екзометаболіти сортів цибулі ріпчастої
виявили пригнічувальну дію на репродуктивну здатність A. alternata (табл. 3). Кількість спор на 1 см2 площі колонії в цьому
дослідженні коливалась у межах 77,84–
160,56 млн шт., що в 1,6–3,5 раза нижче, ніж
у контрольному зразку — 263,18 млн шт.
Це свідчить, що ексудати цибулі ріпчастої
характеризуються високими антифунгаль-
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13,0 ± 0,8

9,3 ± 0,7

7,0 ± 0,7

4,0 ± 0,7

Подолянка

Скаген

Мулан

Контроль (вода)

26,0 ± 0,6

11,0 ± 0,6

20,7 ± 0,7

41,3 ± 0,8

39,3 ± 0,8

4-а доба

Діаметр колоній, мм

68,0 ± 0,7

29,3 ± 0,7

61,7 ± 0,8

78,3 ± 0,7

85,3 ± 0,8

8-а доба

0,3 ± 0,02

0,1 ± 0,01

0,2 ± 0,02

0,1 ± 0,01

0,3 ± 0,02

2-а доба

0,3 ± 0,03

0,1 ± 0,03

0,3 ± 0,02

0,6 ± 0,01

0,5 ± 0,02

4-а доба

0,5 ± 0,02

0,2 ± 0,02

0,7 ± 0,02

0,3 ± 0,01

0,1 ± 0,02

8-а доба

Швидкість росту міцелію, мм/год.

7,7 ± 0,8

3,3 ± 0,7

4,0 ± 0,7

Світанок

Тембр

Контроль (вода)

Примітка: р = 0,05.

3,3 ± 0,8

2-а доба

Скарб України

Сортозразки

26,0 ± 0,6

28,3 ± 0,7

23,3 ± 0,8

22,7 ± 0,8

4-а доба

Діаметр колоній, мм

68,0 ± 0,7

74,3 ± 0,8

70,7 ± 0,7

54,3 ± 0,8

8-а доба

0,3 ± 0,02

0,3 ± 0,02

0,4 ± 0,02

0,1 ± 0,02

2-а доба

0,3 ± 0,03

0,2 ± 0,02

0,1 ± 0,01

0,2 ± 0,02

4-а доба

0,5 ± 0,02

0,7 ± 0,02

0,7 ± 0,01

0,1 ± 0,02

8-а доба

Швидкість росту міцелію, мм/год.

Таблиця 2. Вплив екзометаболітів рослин різних сортів вівса на ріст і розвиток колоній B. sorokiniana

Примітка: р = 0,05.

19,7 ± 0,8

2-а доба

Наталка

Сортозразки

105,198 ± 0,24

50,129 ± 0,36

48,065 ± 0,23

23,446 ± 0,26

Кількість спор на 1 см2 площі
колонії, млн шт.

105,198 ± 0,24

12,384 ± 0,13

30,377 ± 0,23

31,183 ± 0,21

86,842 ± 0,44

Кількість спор на 1 см2 площі
колонії, млн шт.

Таблиця 1. Вплив екзометаболітів рослин різних сортів пшениці озимої на ріст і розвиток колоній B. sorokiniana
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Примітка: р = 0,05.

5,0 ± 0,5

Контроль

3,7 ± 0,5

Варяг

6,7 ± 0,5

3,3 ± 0,3

Любчик

Амфора

5,7 ± 0,4

Веселка

5,3 ± 0,5

5,3 ± 0,2

Мавка

Гармонія

5,0 ± 0,2

2-а доба

Ткаченківська

Сортозразки

19,5 ± 0,5

20,8 ± 0,5

20,8 ± 0,5

21,0 ± 0,6

21,8 ± 0,7

19,8 ± 0,6

20,3 ± 0,6

21,5 ± 0,6

4-а доба

30,5 ± 0,6

30,0 ± 0,6

31,8 ± 0,7

29,7 ± 0,7

29,5 ± 0,7

29,5 ± 0,7

29,5 ± 0,7

29,7 ± 0,6

6-а доба

Діаметр колоній, мм

55,5 ± 0,7

38,0 ± 0,5

39,7 ± 0,7

36,0 ± 0,6

35,0 ± 0,6

34,3 ± 0,6

35,8 ± 0,6

35,8 ± 0,6

8-а доба

0,3 ± 0,01

0,3 ± 0,01

0,4 ± 0,02

0,5 ± 0,01

0,5 ± 0,02

0,3 ± 0,01

0,4 ± 0,01

0,4 ± 0,01

2-а доба

0,3 ± 0,02

0,2 ± 0,01

0,3 ± 0,01

0,2 ± 0,01

0,2 ± 0,01

0,2 ± 0,01

0,2 ± 0,01

0,2 ± 0,02

4-а доба

0,7 ± 0,03

0,1 ± 0,02

0,1 ± 0,01

0,1 ± 0,01

0,1 ± 0,01

0,1 ± 0,02

0,1 ± 0,01

0,1 ± 0,01

6-а доба

8-а доба

0,2 ± 0,01

0,2 ± 0,02

0,1 ± 0,01

0,2 ± 0,01

0,2 ± 0,01

0,2 ± 0,01

0,2 ± 0,01

0,2 ± 0,01

Швидкість росту міцелію, мм/год.

Таблиця 3. Вплив екзометаболітів рослин різних сортів цибулі ріпчастої на ріст і розвиток колоній A. alternata

263,18 ± 0,73

135,79 ± 0,37

77,84 ± 0,23

76,07 ± 0,21

79,17 ± 0,23

94,65 ± 0,28

160,56 ± 0,43

110,13 ± 0,28

Кількість спор на 1 см2
площі колонії, млн шт.

ними властивостями й здатні пригнічувати
інтенсивність споруляції гриба A. alternata.
Висновки. Екзометаболіти паростків
пшениці озимої й вівса характеризуються
високими антифунгальними властивостями й
здатні пригнічувати інтенсивність споруляції
гриба B. sorokiniana.
Екзометаболіти рослин пшениці озимої
сорту Мулан, вівса сорту Скарб України значною мірою здатні пригнічувати швидкість
радіального росту та розвиток міцелію колоній гриба B. sorokiniana. Водночас екзометаболіти паростків пшениці озимої сортів Подолянка, Наталка, Скаген та вівса Світанок і
Тембр меншою мірою впливають на ріст і
розвиток колоній B. sorokiniana.
Попри те, що на початкових етапах субкультивування ексудати рослин окремих
сортозразків цибулі ріпчастої стимулювали
ріст міцелію A. alternata, здатність гриба до
спороутворення була значно нижчою, ніж у
контрольному зразку. Екзометаболіти паростків сортів Любчик, Веселка, Варяг та Гармонія знизили репродуктивну здатність гриба в 2,8–3,5 раза. Рослини сортів Ткаченківська, Мавка та Амфора пригнічували
споруляцію гриба в 1,6–2,3 раза. Це свідчить,
що антифунгальна властивість кореневих екзометаболітів рослин випробовуваних сортів
істотно залежить від генотипу.
Мікроміцети, що містяться в агрофітоценозах, перебувають у кардинально змінених умовах існування. Накопичення значної
кількості сприйнятливих рослин спричиняє
різке збільшення ємності середовища. Вирощування стійких сортів збільшує селективний тиск на мікроміцети, проте призводить до виникнення високопатогенних штамів грибів. Дослідження в цьому напрямі дадуть можливість краще зрозуміти особливості взаємодії мікроміцетів і рослин-господарів та запобігти забрудненню агрофітоценозів інфекційними структурами.
Висока контамінація токсиноутворювальними мікроміцетами насіннєвого матеріалу та рослин під час вегетації призводить до
забрудненням агрофітоценозів інфекційними
структурами та підвищення екологічних ризиків. Тому важливим завданням сьогодення
є визначення екологічно стабільних та пластичних сортів, які характеризуються груповою стійкістю до патогенів грибної етіології.
Це розкриває нові можливості біологічного
ISSN 1997-3004

контролю чисельності фітопатогенних грибів
в агроекосистемах і в перспективі може забезпечити отримання якісної рослинної продукції та зниження рівня антропогенного
впливу на довкілля.
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INFLUENCE OF EXOMETABOLITES OF DIFFERENT VARIETIES
OF CULTURAL PLANTS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT
OF PATHOGENIC MICROMYCETES BIPOLARIS SOROKINIANA
AND ALTERNARIA ALTERNATA
Т. М. Horhan1, І. V. Beznosko1, О. М. Bilenka2, А. А. Blahinina3
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A. O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas, Sevastopil

Objective. To establish the influence of exometabolites of winter wheat plants of Podolianka,
Natalka, Skagen, Mulan varieties and oats of Skarb Ukrainy, Svitanok, Tembr varieties on the
growth and development of Bipolaris sorokiniana micromycete, as well as the influence of onion of
Tkachenkivska, Mavka, Veselka, Liubchyk, Variah, Harmonia varieties on the growth and development of the micromycete Alternaria alternata. Methods. Mycological, phytopathological, phytoimmunological. Results. Two hundred isolates of pathogenic micromycetes were isolated from the
seeds of the studied crops of different varieties. The most common microbiota were: Bipolaris sorokiniana, Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Alternaria infectoria, Stemphylium vesicarium,
Curvularia inaequalis. The highest incidence on wheat and oat seeds (over 80 %) was reported for
B. sorokiniana, on onion seeds — for A. alternata. It was found that exometabolites of plants of different varieties can both inhibit and stimulate the rate of radial growth of mycelium of B. sorokiniana and A. alternata. It was proved that exometabolites of plants of wheat, oats, onion can significantly affect the reproductive capacity of the studied micromycetes, which reduced the number of
spores per 1 cm2 of colony area almost 1.2–2.5 times compared to the control. This indicates that
exometabolites of plants are characterized by fungicidal properties, which are due to a complex of
biologically active substances that can inhibit the intensity of sporulation of B. sorokiniana and
A. alternate. Conclusion. The antifungal property of root exometabolites of plants of the studied varieties significantly depends on the genotype of the variety. Therefore, an important timely task is to
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identify environmentally stable and flexible varieties that are characterized by group resistance to
pathogens of fungal origin, as well as the search for mechanisms of action of fungicidal natural
origin.
Key words: allelopathy, exometabolites, varieties of winter wheat, oats and onion, micromycetes Bipolaris sorokiniana and Alternaria alternata, biocontrol.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Сільськогосподарська мікробіологія»
є періодичним виданням, фаховим із сільськогосподарських наук. Видання індексується
в міжнародній наукометричній базі даних
Index Copernicus. Повнотекстовий доступ до
наукових статей збірника представлено на
офіційному сайті Національної бібліотеки
України ім. В. І. Вернадського та на сайті
збірника (http://sg-microb.ho.ua).
Журнал друкує експериментальні роботи, оглядові статті та короткі повідомлення.
До друку приймаються статті проблемного, узагальнювального, методичного характеру, у яких висвітлюються результати наукових досліджень з різних аспектів сільськогосподарської мікробіології та вірусології,
що мають теоретичне й практичне значення,
є актуальними для сільського господарства і
раніше не публікувалися.
Статті повинні мати такі необхідні елементи: вступ, короткий аналіз останніх публікацій з досліджуваної проблеми, формулювання мети дослідження, матеріали й методи,
результати досліджень та їх обговорення,
висновки та список цитованої літератури.
Статті проходять обов’язкове рецензування. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про
одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря.
Для всіх статей, що надходять на рецензування, визначається рівень унікальності
авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує
рівень унікальності, джерела та частку збігу
тексту («eTXTАнтіплагіат», «Advego Plagiatus»).
Рукописи приймаються до друку редакційною колегією після рецензування. Редакція залишає за собою право вносити в текст
зміни й скорочення. Рукопис може бути повернуто автору для доопрацювання.
У разі повернення рукопису на доопрацювання автор зобов’язаний урахувати всі
зауваження рецензента і редактора (або аргументувати відмову від запропонованих
змін у рукописі) і відправити виправлений і
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перероблений матеріал на адресу редакції у
зазначений термін. Спілкуючись з рецензентом, у супровідному листі треба детально
відповісти на зауваження рецензента, а в
електронному варіанті статті кольором позначити виправлення.
Рукописи, оформлені без дотримання
правил для авторів, редакцією не приймаються. Відхилені рукописи не повертаються.
Вимоги до оформлення рукопису
Статті для публікації у збірнику подаються в електронній формі на адресу
sgmicrob.houa@gmail.com. До статті обов’язково додається інформація про авторів: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада і місце
роботи, службова адреса (з поштовим індексом), контактний телефон, електронна адреса
кожного автора. За наявності — вказати код
ORCID ID, ResearcherID кожного автора.
Якщо автор не зареєстрований в ORCID, бажано створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org.
Обсяг публікації — до 10 сторінок комп’ютерного набору в текстовому редакторі
Microsoft Word із розширенням .docx, .doc
або .rtf, шрифт Times New Roman, 12 pt. Міжрядковий інтервал основного тексту — 1,5;
лівий, верхній і нижній береги сторінки мають бути 20 мм, правий — 10 мм.
Обсяг експериментальної статті не повинен перевищувати 18 000 знаків з пробілами (до 10 сторінок), оглядової статті — до
25 000 знаків (приблизно 14 сторінок), для
молодих учених — до 9000 знаків (5 сторінок) разом з таблицями й рисунками, короткого повідомлення — до 6000 знаків.
Матеріал експериментальної статті треба
викладати за таким планом:
УДК.
Назва статті (не більше 120 знаків з
пробілами, набрана великими літерами).
Ініціали та прізвища авторів, науковий
ступінь, електронна адреса кожного автора.
Назва установи та поштова адреса
(вул., буд.; місто, індекс, країна).
Реферат (мета, методи, результати, висновки — обсягом не менше 1800 знаків без
пробілів).
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Ключові слова (не більше 8 слів).
Виклад основного матеріалу:
вступ (постановка проблеми), аналіз останніх досліджень і публікацій з досліджуваної теми;
мета досліджень;
матеріали та методи досліджень (детально);
результати досліджень (обґрунтування
одержаних результатів);
висновки та перспективи подальших
пошуків у цьому напрямі.
Таблиці треба набирати у програмі Microsoft Word; шрифт — Times New Roman,
12 pt малими літерами; повне обрамлення.
Таблиці повинні мати заголовок і бути пронумеровані арабськими цифрами.
Графіки й діаграми виконуються в програмі Microsoft Excel; вони обов’язково повинні бути придатними для редагування. Усі
текстові написи, розміщені на діаграмі, повинні бути виконані шрифтом Times New
Roman. До статті, що містить діаграми, бажано додавати окремим файлом таблиці
Microsoft Excel (розширення .xlsx або .xls) із
цими діаграмами. Графічний об’єкт має бути
розташовано по центру, його ширина не повинна перевищувати текстове поле. Зображення та фотографії мають бути записані у
файлі з розширенням .jpg (.jpeg) або .tif (.tiff)
з роздільною здатністю 300 dрі. Таблиці, рисунки, графіки, формули треба розташовувати після посилання на них у тексті.
Скорочення слів та словосполучень треба здійснювати відповідно до ДСТУ 3582-97.
Одиниці вимірювання фізичних величин —
наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць СІ (SI). Математичні формули й
рівняння треба створювати у редакторі Microsoft Equation, що є частиною текстового
редактора Microsoft Word або Open Office.
Спеціальні символи (у т. ч. назви фірм,
апаратури, препаратів, техніки та ін.) треба
наводити в оригінальному написанні.
Список використаних літературних
джерел потрібно наводити наприкінці статті.
Посилання на джерела літератури в тексті
рукопису треба давати у квадратних дужках і
нумерувати послідовно в порядку цитування
у тексті статті. Недопустимим є посилання
на неопубліковані та незавершені роботи.
Допустимо посилатися на книжки (монограISSN 1997-3004

фії, окремі глави тощо), статті з наукових
періодичних видань, матеріали конференцій,
патенти та авторські свідоцтва, автореферати
дисертацій, електронні ресурси.
Назви статей, монографій, збірників,
праць, тез доповідей, авторефератів дисертацій та препринтів потрібно вказувати повністю. Для статей обов’язково наводити прізвища всіх співавторів (якщо авторів від одного до семи; якщо від восьми і більше
авторів — перелічують перші шість авторів,
ставлять три крапки (…) і вказують останнього автора), назву видання, рік, том, номер, початкову та кінцеву сторінки; для монографій — місце видання (вказувати повну
назву міста), рік видання, загальну кількість
сторінок.
Звертаємо Вашу увагу, що цитувати бажано як класичні, так і найновіші публікації
(останніх 3–5 років) у провідних профільних
виданнях. Треба уникати посилань на свої
роботи (не більше 25 %). Не менше 30 % цитованих джерел повинні мати DOI (у форматі http://doi.org/).
Список літератури має складатися з
двох частин: ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА та
REFERENCES.
ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА — джерела
мовою оригіналу, оформлені відповідно до
українського стандарту бібліографічного
опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання. Київ, 2016).
REFERENCES — це список літератури,
перекладений англійською мовою (або транслітерований в романському алфавіті) і
оформлений відповідно до міжнародного
стилю оформлення наукових публікацій APA
(American Psychological Association) style
(htth://www.apastyle.org/). Назви періодичних
видань (журналів) наводяться відповідно до
офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. До джерела необхідно
додати позначення про мову оригіналу (наприклад: [in Ukrainian]) і цифровий ідентифікатор DOI (у форматі https://doi.org/). Транслітерувати український (російський) алфавіт латиницею потрібно відповідно до постанови
КМУ від 27.01.2010 № 55. Для транслітерації
кирилиці латиницею з української мови треба обрати стандарт Паспортний (КМУ 2010)
(http://ukrlit.org/transliteratsiia), з російської —
стандарт BGN (https://translit.net).
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Реферат англійською мовою містить:
ПІБ авторів, назву статті, повну назву наукової установи та її поштову адресу, e-mail авторів, реферат (не менше 1800 знаків без
пробілів) і ключові слова.

Окремим файлом потрібно подавати англомовний варіант статті для розміщення на
сайті http://sg-microb.ho.ua. За неможливості
надання англомовного варіанту редакція розміщує власний варіант перекладу.

Приклади оформлення посилань
Приклад оформлення відповідно до
ДСТУ 8302:2015

Приклад оформлення відповідно до
стандарту APA
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